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 2 004 األنبياءسورة -تفسري القرطيب

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
الذي يسأل عن الطبعات بالنسبة لكتب الدورة التي أعلن عنها كلها سوف تطبع إن شاء هللا 

 وتوزع، سوف تطبع وتوزع إن شاء هللا تعالى، تطبع متونها وتوزع.
 بسم هللا الرحمن الرحيم.
مام وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، قال اإل ،الحمد هلل رب العالمين

 :-رحمه هللا تعالى-القرطبي 
]سورة  {شاِكُرونَ  َهْل َأْنُتمْ فَ ْأِسُكْم بَ َوَعلَّْمناُه َصْنَعَة َلُبوٍس َلُكْم ِلُتْحِصَنُكْم ِمْن } َقْوُلُه َتَعاَلى:

 ِفيِه َثََلُث َمَساِئَل:  [80:اْْلَْنِبَياء
ُروِع ِبِإََلَنةِ َيْعِني ا [80:ْنِبَياءاْْلَ ]سورة  {َوَعلَّْمناُه َصْنَعَة َلُبوٍس َلُكمْ }َقْوُلُه َتَعاَلى:  َلى:اْْلُو   تِ َخاَذ الدُّ

ََلُح ُكلُُّه، ِدْرًعا َكا َقاَل َسْيًفا َأْو ُرْمًحا.  ْوَشًنا َأوْ َن َأْو جَ اْلَحِديِد َلُه، َواللَُّبوُس ِعْنَد اْلَعَرِب السِ 
 :َيِصُف ُرْمًحا اْلُهَذِليُّ 

يييييييييييي  هُ َوَمِعييييييييييييي َلُبييييييييييييوس  ِلْلَبِ يييييييييييييِ  َكَأنَّ
 .َواللَُّبوُس ُكلُّ َما ُيْلَبُ  

 لِ ِنَعيييييييييييييييياٍ  ُمْجِفييييييييييييييييَرْوق  ِبَجْبَهييييييييييييييييِة ِذ    
 
 

ل واالستعمال لبس، ولبس كل شيٍء بحسبه، الكتابة في القلم لبٌس له، استعما ،نعم؛ ألنه يستعمل
على فراش والحصير لبس،  الجلوس، ومن ذلك وهكذا ،الكتاب والقراءة فيه والتعليق عليه لبس

فلبس  ،طول ما لبسسود من أفعمدت إلى حصيٍر لنا قد  :-عنه وأرضاه رضي هللا- ويقول أنس
 يعني يستعمل. ،يلبسوالرمح  ،كل شيٍء بحسبه

يِت:  كِ   َوَأْنَشَد اْبُن السِ 
   اْلييييييييييييَبْ  ِلُكييييييييييييلِ  َحاَلييييييييييييٍة َلُبوَسييييييييييييَها

 
 إميييييييييييييييييا نعيمهيييييييييييييييييا و ميييييييييييييييييا بوسيييييييييييييييييها 

 
 .سهلتأصلها بالهمز بؤسها، لكنها 

ْرَع، َوُهَو ِبَمْعَنى  ُ َتَعاَلى ُهَنا الدِ  كُ اْلَمْلُبوِس َنحْ َوَأَراَد َّللاَّ  وِب.وِب َواْلَحلُ َو الرَّ
 الركوب هو المركوب، واللبوس هو الملبوس، والحلوب هي المحلوبة.

ُروَع َداوُ   ُل َمْن َصَنَع الدُّ لُ فَ ، َفاِئحُد. َوِ نََّما َكاَنْت َص َقاَل َقَتاَدُة: َأوَّ  َمْن َسَرَدَها َوَحلََّقَها.  ُهَو َأوَّ
 التي يشبك بعضها في بعض.يعني وضع فيه الحلق 

 ُكْم.ِلُيْحِرزَ  [80:اْْلَْنِبَياء]سورة  {ْحِصَنُكمْ ِلي}َقْوُلُه تعالى:  الثَّاِنَيُة:
األصل  ،القرآن في التفسير الذين أدخلوا اذكرنا مرار   ،لتي يعول عليها المؤلفوا ،هذه قراءة نافع

 الكنهم أدخلو  ،اآلية ويفرع عليهانما يشير إلى أول إ ،التفسير ما في آيات ،أن ما فيه آيات
وهذا رسمهما، لكنها تختلف عن القراءة التي  ،حرفها وأدخلوا فيه طبعة الملك فاروق، هذا ،القرآن

ف مثل هذا التصرف أن يدخل القراءة ر يدخل ويتص أنهذا الذي يريد على  ،عتمد عليها المؤلفا 
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

الذين أدخلوا صحيح  :مثل ،لئال يوجد اختالف بين الشرح والمشروح ؛فالمؤلالتي عول عليها 
وليتهم يتصرفوا  ،فالطابعون تصرفوا ،األصل أن الفتح ما فيه متن ،البخاري مع فتح الباري 

ا مبين ما يعتمده المؤلف وبين  كثير ا ما يوجد اختالف في القراءاتف ،وضعوا متن ا يناسب الشرح
وال تجد في  ،كثير ا ما يوجد قوله كذا في صحيح البخاري من كالم ابن حجر قوله كذا ،هو مثبت

  وهكذا. ،واية أبي ذر ابن حجر عمدته على رواية أبي ذرر ألنه ليس فيه  ؛كمعالمتن الذي 
ْهِم َوالرُّ  َأْ  ِمْن َحْرِبُكْم. َوِقيَل: ِمنَ  [80:اْْلَْنِبَياء]سورة { ِمْن َبْأِسُكمْ }  ْيِف َوالسَّ ْن ْمِح، َأْ  مِ السَّ

ََلِحُكْم. ِمْن ِس  [80:َياءاْْلَْنبِ رة ]سو { ِمْن َبْأِسُكمْ }اْبُن َعبَّاٍس: قال آَلِة َبْأِسُكْم َفُحِذَف اْلُمَضاُف. 
اُك: ِمْن َحْرِب َأْعَداِئُكْم. وقال  حَّ ِمٍر َوَحْفص   َواْبُن َعاُبو َجْعَفرٍ َوأَ  الحسن أَواْلَمْعَنى واحد. وقر الضَّ
 على الصنعة. ابالتاء رد    [80:اْْلَْنِبَياء]سورة { ِلُتْحِصَنُكمْ } :َوَرْوح  

َنأِبَياء]سورة  {َوَعلَّْمناُه َصْنَعَة َلُبوسٍ } ا على الصنعةرد    .[80:األأ
ُروعُ  َوِقيَل: َعَلى اللَُّبوِس َواْلَمَنَعِة الَِّتي ِهيَ  على الصنعة. ابالتاء رد    ْيَبُة َوَأُبو َبْكٍر . َوَقَرَأ شَ الدُّ

ُل َوُرَوْي   َواْبُن َأِبي ِإْسَحاَق: ]سورة  {اهُ َوَعلَّْمن} ِه:ِلَقْولِ  ؛ِبالنُّونِ  (ِلُنْحِصَنُكمْ ) َواْلُمَفضَّ
ُ. َمْعَنى ِلُيحْ لْ اوِس، َأْو َيُكوُن َجَعُلوا اْلِفْعَل ِللَّبُ  ،ِباْلَياءِ َقَرَأ اْلَباُقوَن وَ  ،[80:اْْلَْنِبَياء َفَهْل }ِصَنُكُم َّللاَّ

هل َأْنُتْم ) يل:َأْ  على تيسير نعمة الدروع لكم. وق [80:اْْلَْنِبَياء]سورة  {َأْنُتْم شاِكُرونَ 
 ِبَأْن ُتِطيُعوا َرُسوِلي.  (َشاِكُرونَ 

َأنُتم  َفَهلْ } :-جل وعال–شكروا كما في قوله ابمعنى قيل بأنه استفهاٌم يراد منه األمر لو 
غي أن يكون وهنا ينب ،[ يعني انتهوا؛ ولذا جاء الجواب انتهينا انتهينا91]سورة المائدة: {مُّنَتُهونَ 

 الجواب شكرنا شكرنا.
َناِئِع َواْْلَْسَباِب  الثَّاِلَثُة:  .. اْْلَْغِبَياءِ  ُل اْلَجَهَلةِ َقوْ وهو ، َهِذِه اْْلَيُة َأْصل  ِفي اتِ َخاِذ الصَّ

َلأَباِب. ُل أَهأِل الأُعُقوِل َواألأ  َوُهَو َقوأ
َعَفاِء، لِ َأنَّ َذِلَك ِإنََّما ُشِرَع بِ ْلَقاِئِليَن ِبَياِء اَوُهَو َقْوُل َأْهِل اْلُعُقوِل َواْْلَْلَباِب، ََل َقْوُل اْلَجَهَلِة اْْلَغْ  لضُّ

َبُب ُسنَُّة َّللاَِّ ِفي َخْلِقهِ   .َفالسَّ
طعٌن في العقل، لو قال  ،ال شك أن إهدار األسباب وعدم األخذ بها، األسباب المأمور بها

]سورة  {َسرابيَل َتقيُكُم الَحرَّ }لباس سبب النه يخرج في حال البرد الشديد دون لباس، اإلنسان: إ
 يقول: إن كان قدر هللا لي أن أموت من البرد مت وإال فال،يعني هو البرد يخرج  [81النحل:

ته مؤثر بذا وليس بعاملٍ ويتقى به الشر،  ،السبب إنما جعله هللا سبب ا؛ ليتخذ ،نقول: ال يا أخي
على كل حال عدم ي الموانع، على أن تنتف -جل وعال- إنما تأثيره بإرادة هللا ،كما يقول المعتزلة

ها عدم مزاولة األسباب طعن في العقل، بينما االعتماد عليها دون نظٍر إلى مسبب ،اتخاذ األسباب
 المعتزلة. قولهو طعٌن في الشرع كما 

نَّةِ  ْعِف َوَعَدِم اْلِمنَِّة.َنا ِإَلى الْن َذَكرْ َوَنَسَب مَ  ،َفَمْن َطَعَن ِفي َذِلَك َفَقْد َطَعَن ِفي اْلِكَتاِب َوالسُّ  ضَّ
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هذا  ،رأسه المغفر وعلى دخل مكة -السالمو عليه الصالة -النبي -ه السالميعل-فيهم داود نبم
  سبب.

ِه َداُودَ   ُ َتَعاَلى َعْن َنِبيِ  ََلمُ - َوَقْد َأْخَبَر َّللاَّ ُروَع، َوَكاَن َأْيًضا َيْص ااَن َيْصَنُع كَ  نَّهُ أَ  -َعَلْيِه السَّ َنُع لدُّ
ارً اْلُخوَص، َوَكاَن َيْأُكُل ِمْن َعَمِل َيِدِه، َوَكاَن آَدُم َحرَّاًثا، َوُنوح    َخيَّاًطا، َوَطاُلوُت َوُلْقَمانُ  ،ا َنجَّ

ْنَساُن َنْفَسهُ  ْنَعُة َيُكفُّ ِبَها اإلِْ اًء، َفالصَّ َفُع ِبَها َعْن َنْفِسِه نَّاِس، َوَيدْ  َعِن الَدبَّاًغا. َوِقيَل: َسقَّ
َرَر َواْلَبْأَس. َوِفي اْلَحِديِث: َ ُيِحبُّ اْلُمْؤِمَن الْ » الضَّ ِعيَف ُمْحَتِرفَ ِإنَّ َّللاَّ فَ ا الضَّ َوُيْبِغُض  ،ْلُمَتَعفِ 

اِئَل اْلُمْلِحفَ  َم ِفي َغْيِر َما آية، وفية َقْد َتَقدَّ وَ . [َقانِ رْ ُسوَرِة اْلفُ ]َوَسَيْأِتي ِلَهَذا َمِزيُد َبَياٍن ِفي . «السَّ
  .والحمد هلل ،كفاية

 الحديث مخرج؟
 طالب:..........

 ؟مضعف
 طالب: .........

 .هذا حكم عليه بالوضعليعني ذكره الشوكاني إنه مضعف؛ و 
يَح عاِصَفةً } َقْوُلُه َتَعاَلى: يَح   ْ أَ  [81:اْْلَْنِبَياء]سورة  {َوِلُسَلْيماَن الرِ  ْرَنا ِلُسَلْيَماَن الرِ  َوَسخَّ

يُح َأِ  ا ْت َعاِصَفًة، َأْ  َشِديَدَة اْلُهُبوِب. ُيَقاُل ِمْنُه: َعَصَفِت الرِ  .  َفِهَي ِريح   ْشَتدَّ َعاِصف  َوَعُصوف 
يُح َفِهَي ُمْعِصف  َوُمْعِصَفة . وَ  ُة فَ  التِ ْبُن اْلَعْصفُ َوِفي ُلَغِة َبِني َأَسٍد: َأْعَصَفِت الرِ  َي ِبِه ِشدَّ ُسمِ 

ْحَمنِ  ؛الريح ِة َتَطيُِّرَها. َوَقَرَأ َعْبُد الرَّ لَ  اْْلَعْ ِْلَنََّها َتْعِصفُه ِبِشدَّ ْيماَن َوِلُسلَ }ِميُّ َوَأُبو َبْكٍر َرُ  َوالسُّ
يحُ  ِخيُر ُسَلْيَماَن َتسْ َولِ  :َواْلَمْعَنىَلُه، ِبَرْفِع اْلَحاِء َعَلى اْلَقْطِع ِممَّا َقبْ  [81:اْْلَْنِبَياء]سورة  {الرِ 

 . يِح، اْبِتَداء  َوَخَبر   الرِ 
 هذه جملة مستأنفة ليست معطوفة على ما تقدم.

اَم. ُيْرَوى َأنََّها َكاَنْت َيْعنِ  [81:اْْلَْنِبَياء]سورة  {َتْجِر  ِبَأْمرِِه ِإلى اْْلَْرِض الَِّتي باَرْكنا ِفيها} ي الشَّ
ُه ِإَلى الشَّ  : كَ اِم. َوقَ َتْجِر  ِبِه َوِبَأْصَحاِبِه ِإَلى َحْيُث َأَراَد، ُثمَّ َتُردُّ َذا إِ اَن ُسَلْيَماُن ْبُن َداُوَد اَل َوْهب 
َرًأ  َعَلى َسِريرِِه. َوَكاَن امْ تَّى َيْجِلَ  حَ ْنُ  اإْلِ َخَرَ  ِإَلى َمْجِلِسِه َعَكَفْت َعَلْيِه الطَّْيُر، َوَقاَم َلُه اْلِجنُّ وَ 

ْت َوُرفِ َشٍب َفمُ َغزَّاًء ََل َيْقُعُد َعِن اْلَغْزِو، َفِإَذا َأَراَد َأْن َيْغُزَو َأَمَر ِبخَ  ة َع َعَلْيَها الناس والدواب وآلدَّ
خَ  ْت الحرب، ثم أمر اْلَعاِصَف َفَأَقلَّْت َذِلَك، ُثمَّ َأَمَر الرُّ ِه،ًرا ِفي َروَ ِبِه َشهْ  اَء َفَمرَّ  اِحِه َوَشْهًرا ِفي ُغُدوِ 

َنُة. [. َوال36:]ص  {ُرخاًء َحْيُث َأصابَ  َتْجِر  ِبَأْمرِهِ } :َوُهَو َمْعَنى َقْوِلِه َتَعاَلى َخاُء اللَّيِ   رُّ
 ا َعاِلِميَن ِبَتْدِبيِرِه.َعِمْلنَ  َأْ  بكل شي [81:اْْلَْنِبَياء]سورة  {َوُكنَّا ِبُكلِ  َشْيٍء عاِلِمينَ }

لك على وال يقتصر ذ -ل وعالج- عن علمه شيء [3]سورة سبأ: {ََل َيْعُزبُ }واآلية على عمومها 
 ما عمله، بل علمه محيٌط بكل شيء.

ياِطيِن َمْن َيُغوُصوَن َلهُ }َقْوُلُه َتَعاَلى:   ْرَنا َلُه َمْن  [82:اْْلَْنِبَياء]سورة  {َوِمَن الشَّ َأْ  َوَسخَّ
َيُغوُصوَن، ُيِريُد َتْحَت اْلَماِء. َأْ  َيْسَتْخِرُجوَن َلُه اْلَجَواِهَر ِمَن اْلَبْحِر. َواْلَغْوُص النُُّزوُل َتْحَت 
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. َواْلَغوَّاُص الَِّذ  َيُغوُص  ْيِء َغاِئص  ِفي اْلَبْحِر اْلَماِء، َوَقْد َغاَص ِفي اْلَماِء، َواْلَهاِجُم َعَلى الشَّ
 َعَلى اللُّْؤُلِؤ، َوِفْعُلُه اْلِغَياَصُة. 

ِقيَل: َن اْلَغْوِص، َقاَلُه اْلَفرَّاُء. وَ مِ َأْ  ِسَوى َذِلَك  [82:اْْلَْنِبَياء]سورة  {َوَيْعَمُلوَن َعَمًَل ُدوَن ذِلكَ }
ُرهُ  ]سورة  { حاِفِظينَ ُهمْ َوُكنَّا لَ } ْم ِفيِه.ُيَراُد ِبَذِلَك اْلَمَحاِريُب َوالتََّماِثيُل َوَغْيُر َذِلَك مما ُيَسخِ 

ْم، َأْو ُيَهيِ ُجوا َأَحًدا وا َأْعَماَلهُ ْن َأْن ُيْفِسدُ مِ  َلُهْم َأْ  ِْلَْعَماِلِهْم. َوَقاَل اْلَفرَّاُء: َحاِفِظينَ  [82:اْْلَْنِبَياء
 َأْن َيْهُرُبوا َأْو ِمنْ  [82:اءاْْلَْنِبيَ ]سورة  {حاِفِظينَ }ِمْن َبِني آَدَم ِفي َزَماِن ُسَلْيَماَن. َوِقيَل: 

اْلَقَواِريَر النَّْوَرَة َوالطََّواِحيَن وَ وَ  اْلَحَماَم يَل: ِإنَّ َيْمَتِنُعوا. َأْو َحِفْظَناُهْم ِمْن َأْن َيْخُرُجوا َعْن َأْمرِِه. َوَقْد قِ 
َياِطينِ  اُبوَن ِمَن اْسِتْخَراِ  الشَّ  .َوالصَّ

َنأِبَياء]سورة  {َوُكنَّا َلُهْم حاِفِظينَ } من  يحفظ هؤالء؛ -ل وعالج- يعني ظاهر اللفظ أن هللا [82:األأ
ن الشياطين إنما يطلقون على من مؤمني الجن أو ، وإنما األصل أأجل أن يؤدوا ما أسند إليهم

 ؟كفارهم
 طالب: الكفار.

من وإنما من أجل أن يؤدوا ما أسند إليهم  لذواتهم؛وحفظهم ال  ،منهم ، على المردةعلى المردة
حٍد قبله وال فلم يحصل أل ،-عليه السالم- هخواص منواستعمالهم  -عليه السالم- خدمة سليمان

 -الة والسالمعليه الص-والنبي ،[35]سورة ص: {َوَهْب ِلي ُمْلًكا َلَّ َينَبِغي ِْلََحٍد مِ ن َبْعِد }بعده 
  لم يفعل.ف -يه السالمعل- تذكر دعوة سليمان ةده صبيان المدينبط الجني ليشاهلما أراد أن ير 
 َأنِ ي} َواْذُكْر َأيُّوَب ِإْذ َناَدى َربَُّه. َأ ْ  [83:اْْلَْنِبَياء]سورة  {َوَأيُّوَب ِإْذ َناَدى َربَّهُ }َقْوُلُه َتَعاَلى: 
رُّ  ِنَي الضُّ ْبُن َعبَّاٍس: ِفي َماِلي َوَأْهِلي. َقاَل اَأْ  َناَلِني ِفي َبَدِني ُضرٌّ وَ  [83:اْْلَْنِبَياء]سورة  {َمسَّ
َي َأيُّوبُ   ِْلَنَُّه آَب ِإَلى َّللاَِّ َتَعاَلى ِفي ُكلِ  َحاٍل. ؛ُسمِ 

 طالب:..........
 يجوز ألحٍد يستخدمهم ولو صلحت نيته ال -ه السالمعلي- استعمال الجن من خواص سليمان

مجاهيل، وجرت العادة  ،وال يدرى عن أحوالهم ،حد زعمه؛ ألنهم أناس غير موثوقينعلى  وقصده
أن يقع اإلنسان في المحظور، مع ذلك سد  ىبأنهم قد يخدمون في أول األمر، ثم يستدرجون إل

 في أول األمر يخدمون  ؛ ألنهمهحماية جانب التوحيد أمر البد منو  ،إلى الشركالموصلة  الذرائع
من غير مقابل، لكنهم في النهاية البد أن يقدم له شيء من الشرك والتنازل عن شيء من 

إلى زعم بعض الناس أنهم يتوصلون به إن التوحيد؛ ولذا البد من سد الذرائع الموصلة للشرك، و 
؛ ألنه من ات والسحر وغيره، المقتضى من مثل هذا ال يجوز بحالر المنكأمور اإلخبار عن 

 خواص سليمان.
 طالب:..........

 يدرى عنهم، ما يدرى مجاهيلهم قد يدعون ما ليس لهم.ما 
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ََلمُ - َوُرِوَ  َأنَّ َأيُّوبَ   وِم َذا -َعَلْيِه السَّ ر ا َتِقي ا َرِحيًما ابَ  يٍم، َوَكانَ َماٍل َعظِ  َكاَن َرُجًَل ِمَن الرُّ
ْيَف، وَ ِباْلَمَساِكيِن، َيْكُفُل  بِ  ُيَبلِ غُ اْْلَْيَتاَم َواْْلََراِمَل، َوُيْكِرُم الضَّ  َتَعاَلى، يِل، َشاِكًرا ِْلَْنُعِم َّللاَِّ اْبَن السَّ

ْجِل يُن َلُه ِفي اْلَقْوِل ِمْن أَ وُب َيلِ يُّ َفَجَعَل أَ  َوَأنَُّه َدَخَل َمَع َقْوِمِه َعَلى َجبَّاٍر َعِظيٍم َفَخاَطُبوُه ِفي َأْمٍر،
ُ ِبَذَهاِب َماِلِه َوَأْهِلِه، َوِبالضُّ  ،ْرٍع َكاَن َلهُ زَ  َد ى َتَناَثَر َلْحُمُه َوَتَدوَّ َحتَّ  .ِجْسِمهِ  رِ  ِفيَفاْمَتَحَنُه َّللاَّ

 .ِجْسُمهُ 
يكون تعامل  أنينبغي أن يكون تعاملهم مع هذا الجبار على حد هذا الكالم إن صح، األنبياء 

ن مثل أاألولى ال يرد أن يحمي زرعه، وإن كان في األصل  ةبالدرج الجبار انبي يريد هداية هذ
 ال بخالف المداهنة والتنازل عن شيٍء من أمر الدين  ا،لمدارة ال بأس بهاهذا يجوز أن يستعمل 

قق حالدنيا أمٌر ال بأس به، إذا  أمريجوز بحال، لكن المدارة وتليين القول ولين الجانب من أجل 
وأفضل، وأما األنبياء فينبغي  ال شك أنه أكملهذا ف -جل وعال- لدعوى هللمصلحة  من مصالح ا

 .-عليه السالم-أن يخصوا تصرفاتهم فيما يخص دعوتهم وما بعثوا من أجله؛ ولذا عوتب أيوب 
َد ِجْسُمهُ  ُه َتْخُدُمُه. َقْرَيِة، َوَكاَنِت اْمَرَأتُ ى َخاِرِ  الْ ِتِه ِإلَ َحتَّى َأْخَرَجُه َأْهُل َقْريَ  ،َحتَّى َتَناَثَر َلْحُمُه َوَتَدوَّ

ُ تَ  َأْن يُ َراَد َّللاَُّ َقاَل اْلَحَسُن: َمَكَث ِبَذِلَك ِتْسَع ِسِنيَن َوِستََّة َأْشُهٍر. َفَلمَّا أَ   َعاَلى َلُه:َفرِ َ  َعْنُه َقاَل َّللاَّ
َك َقْد َوَهْبُت َلَك َأْهَلَك َوَمالَ وَ [ ِفيِه ِشَفاُؤَك، 42]ص: {ِلَك َهَذا ُمْغَتَسل  باِرد  َوَشراب  اْرُكْض ِبِرجْ }

ِريَن ِفي [ص] َوَوَلَدَك َوِمْثَلُهْم َمَعُهْم. َوَسَيْأِتي ِفي ِة  َما ِلْلُمَفسِ  ْيَطاِن تَ يُّوَب ِمْن أَ ِقصَّ ْسِليِط الشَّ
دِ  َعَلْيهِ  ُ َتَعاَلى. ،مْ َعَلْيِه، َوالرَّ  ِإْن َشاَء َّللاَّ

ما ذكروه، ويأتي بشيٍء منها  ةالباطل واألخبارحشد المفسرون في هذه القصة من اإلسرائيليات 
يعول على إسرائيليات، رط على نفسه أن ال تشاألنه  ؛-رحمه هللا- والرد عليها من قبل المؤلف

  على ما تقدم.مع أنه وقع شيٌء من ذلك  ،عنابل ال يذكر اإلسرائيليات إال ما وافق شر 
رُّ }َواْخُتِلَف ِفي َقْوِل َأيُّوَب:   ِنَي الضُّ ُل: عَ  [83:اْْلَْنِبَياء]سورة  {َمسَّ َلى َخْمَسَة َعَشَر َقْوًَل: اْْلَوَّ

ِنيَ }َأنَُّه َوَثَب ِلُيَصلِ َي َفَلْم َيْقِدْر َعَلى النُُّهوِض َفَقاَل:  رُّ  َمسَّ  .[83:ِبَياءاْْلَنْ ]سورة  {الضُّ
وجعلت  ،وقد حببت إليه الصالة كسائر األنبياء ،لم يستطع النهوض إلى الصالةبسبب المرض 
ِنيَ } :عجز من المرض فقاللما أراد منها ما أراد  ،-لسالمعليه الصالة وا-قرة عينه كالنبي  َمسَّ

رُّ  َنأِبَياء]سورة  {الضُّ ان كومن  ،ال شك أن من همه اآلخرة يتضرر بالصد عنها الناس  [83:األأ
 ا،نع من دخولهومُ د عن الصالة من تعلق قلبه بالمساجد فإذا ُص  ،مه الدنيا يتضرر بالصد عنهاه

 ال شك أن الضر يمسه.
 ار  ِباْلَعْجِز َفَلْم َيُكنْ ْقرَ نَُّه إِ أَ  الثَّاِني: ُه َأَن   َمْرُفوًعا.ِإْخَباًرا َعْن َحاِلِه، ََل َشْكَوى ِلَبََلِئِه، َرَوا  

ْبِر.  ُمَناِفًيا ِللصَّ
هو مجرد إخبار، مجرد إخبار عن الواقع؛ ولذا إذا تكلم المريض مع زواره بمجرد ما فيه وأنه  أي
المقصود  «ورأساه»قال: -عليه الصالة والسالم-الصبر، والنبي يوأنه ال يناف ،مه كذا ال بأسيؤل
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رُّ } :ال ينافي الصبر ومع قوله اإلخبارلمجرد إن مثل هذا  ِنَي الضُّ َنأِبَياء]سورة  {َأنِ ي َمسَّ  [83:األأ
 فهذا ال ينافي الصبر.[ 44]سورة ص: {ِإنَّا َوَجْدَناُه َصاِبًرا}: عنه -جل وعال- قال هللا

ًة ْلَِ  :الثَّاِلثُ   ْفَصاِح ِبَما يَ ْلَبََلِء َبعْ ْهِل اَأنَُّه ُسْبَحاَنُه َأْجَراُه َعَلى ِلَساِنِه ِلَيُكوَن ُحجَّ ْنِزُل َدُه ِفي اإلِْ
 ِبِهْم. 

عليه -وإنما قاله من أجل التشريع، كما كان النبي ؛اال ألنه قاله جزع   ،يعني هذا من أجل التشريع
 ألمته. ا؛ ليكون مشرع  ر له ما تقدم من ذنبه وما تأخريستغفر، وقد غف -الصالة والسالم

ْعِف عَ ِميِ  فِ َأنَُّه َأْجَراُه َعَلى ِلَساِنِه ِإْلَزاًما َلُه ِفي ِصَفِة اْْلدَ  الرَّاِبُع: ْن َتَحمُِّل اْلَبََلِء. ي الضَّ
ِه َفَقالَ َراَن رَ َأنَُّه اْنَقَطَع اْلَوْحُي َعْنُه َأْرَبِعيَن َيْوًما َفَخاَف ُهجْ  :اْلَخاِمُ   رُّ }: بِ  ِنَي الضُّ ]سورة  {َمسَّ
 . َوَهَذا َقْوُل َجْعَفِر ْبِن ُمَحمٍَّد. [83:اْْلَْنِبَياء
اِدُس  ا مَ ا اْنَتَهْت ِإَلْيِه َمَحْوا اُلُه ِإَلى مَ ْفَضْت حَ َأنَّ َتََلِمَذَتُه الَِّذيَن َكاُنوا َيْكُتُبوَن َعْنُه َلمَّا أَ  :السَّ

، َفاْشَتَكى الضُّ  يِن ِمْن َأْيِد  َهاِب اْلَوحْ ذَ رَّ ِفي َكَتُبوا َعْنُه، َوَقاُلوا: َما ِلَهَذا ِعْنَد َّللاَِّ َقْدر  ِي َوالدِ 
ُ َأْعَلُم، َقاَلُه ابْ النَّ  . السَّ ُن اْلعَ اِس. َوَهَذا ِممَّا َلْم َيِصحَّ َسَنُدُه. َوَّللاَّ ًة َسَقَطْت ِمْن َأنَّ ُدودَ  -اِبعُ َرِبيِ 

َها ِفي َمْوِضِعَها فعقرته فصاح رُّ } َلْحِمِه َفَأَخَذَها َوَردَّ ِنَي الضُّ قيل: ف [83:ْْلَْنِبَياءا]سورة  {َمسَّ
يَل ِإَلى ٍح، َوََل َسبِ ْقٍل َصِحيَمَع َأنَُّه َيْفَتِقُر ِإَلى نَ  اقال ابن العربي: وهذا بعيد جد   تصبر.أعلينا ت
 ُوُجوِدِه. 
وَد َكاَن َيَتَناَوُل َبَدَنُه َفَصَبَر َحتَّى َتَناَولَ  الثَّاِمُن: ِنَي }ُأْخَرى ِلَساَنُه، َفَقاَل: ة  َقْلَبُه وَ ْت ُدودَ َأنَّ الدُّ َمسَّ

: َومَ َِلْشِتَغاِلِه َعْن ِذْكِر َّللاَِّ. َقاَل ا ؛[83:اْْلَْنِبَياء]سورة  {رُّ الضُّ  ا َلْو َكاَن َلُه ا َأْحَسَن َهذَ ْبُن اْلَعَرِبيِ 
، أَ ِذ اْلَبََلءِ َهَة َأخْ جِ َأنَُّه َأْبَهَم َعَلْيِه  :َسَند  َوَلْم َتُكْن َدْعَوى َعِريَضًة. التَّاِسعُ  ْو  َلُه َهْل ُهَو َتْأِديب 

، َفَقاَل:  ، َأْو ُذْخر  َأْو ُطْهر  ، َأْو َتْمِحيص  ، َأْو َتْخِصيص  ِنَي }َتْعِذيب  رُّ اَمسَّ ]سورة  {لضُّ
ْشَكاِل ِفي ِجَهِة َأْخِذ اْلَبََلءِ  [83:اْْلَْنِبَياء ُيْحَتاُ  ِإَلْيِه.  وٌّ ََل : َوَهَذا ُغلُ ْبُن اْلَعَرِبي ِ . َقاَل اَأْ  ُضرُّ اإلِْ
َ اْلَعاِفَيَة َفَقاَل: َأَقْمُت فِ  :َأنَُّه ِقيَل َلهُ  اْلَعاِشُر: ِء َسْبَع َوُأِقيُم ِفي اْلَبََل  ،َسَنةً  يِم َسْبِعينَ ي النَّعِ َسِل َّللاَّ

رُّ }َوِحيَنِ ٍذ َأْسَأُلُه َفَقاَل:  ،ِسِنينَ  ِنَي الضُّ : َوَهَذا ُمْمِكن  َقا .[83:اءاْْلَْنِبيَ ]سورة  {َمسَّ َل اْبُن اْلَعَرِبيِ 
ًة َخَبر   ِة. َوََل ِفي َهِذِه اْلقِ  ،َوَلِكنَُّه َلْم َيِصحَّ ِفي ِإَقاَمِتِه ُمدَّ  صَّ

يَماِن َذَهابَ َف َأنَّ ُضرَُّه َقْوُل ِإْبِليَ  ِلَزْوِجِه اْسُجِد  ِلي َفَخا اْلَحاِد  َعَشَر: ْنَها َفَتْهِلَك َوَيْبَقى عَ  اإلِْ
ْ  َمَعَنا َوَقَذُرُه َفْلَيْخرُ  ربنا َكْوُنهُ ُه: قد أضَلمَّا َظَهَر ِبِه اْلَبََلُء َقاَل َقْومُ  ْيِر َكاِفٍل. الثَّاِني َعَشَر:ِبغَ 

ْؤَيِتِه، يَُّروا ِبِه َوَتَشاَءُموا ِبرُ َأْوُه َوَتطَ ُجوا رَ ا َخرَ َعنَّا، َفَأْخَرَجْتُه اْمَرَأُتُه ِإَلى َظاِهِر اْلَبَلِد، َفَكاُنوا ِإذَ 
ُل ُقوَتُه ُتُه َتُقوُم َعَلْيِه َوَتْحمِ اَنِت اْمَرأَ َيِة، َفكَ َفَقاُلوا: ِلُيْبَعْد ِبَحْيُث ََل َنَراُه. َفَخَرَ  ِإَلى ُبْعٍد ِمَن اْلَقرْ 

 ِإَلْيَنا.  ُضرُّهُ َخاِلُطَنا َفَيُعوُد ِبَسَبِبهِ ِإَلْيِه. َفَقاُلوا: ِإنََّها َتَتَناَوُلُه َوتُ 
خشوا من انتقال المرض منه  شاءموا منهتإن كانوا  ،ينتقل المرض بواسطتها، بواسطة المرأة 

 فخشوا من ذلك. ،ثم لما نقل إلى مكاٍن بعيٍد عنهم صارت تخدمه وتخالطهم ،إليهم
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رُّ }َفَأَراُدوا َقْطَعَها َعْنُه، َفَقاَل:   ِنَي الضُّ اِلَث َعَشَر: َقاَل َعْبُد َّللاَِّ ْبُن . الثَّ [83:ءاْْلَْنِبَيا]سورة  {َمسَّ
يِحِه، رِ َيْدُنَوا ِمْنُه ِمْن َنْتِن  ِدَراِن َأنْ د ََل َيقْ ُعَبْيِد ْبِن ُعَمْيٍر: َكاَن ِْلَيُّوَب َأَخَواِن َفَأَتَياُه َفَقاَما من بعي

ُ ِفي َأيُّوَب َخْيًرا َما اْبَتََلُه بِ َفَقاَل َأَحُدُهَما: َلْو عَ  َلْيِه ِمْن ْم َيْسَمْع َشْيً ا َأَشدَّ عَ َبََلِء، َفلَ َهَذا الْ ِلَم َّللاَّ
رُّ }َهِذِه اْلَكِلَمِة، َفِعْنَد َذِلَك َقاَل:  ِنَي الضُّ اللَُّهمَّ ِإْن ُكْنَت َتْعَلُم "مَّ َقاَل: ثُ  [83:َياءاْْلَْنبِ ]سورة  {َمسَّ

ْقنِ  َأنِ ي َماِء َأْن َصَدَق مِ اَدى ُمَناٍد َفنَ " ،"يَلْم َأِبْت َشْبَعاَن َقطُّ َوَأَنا َأْعَلُم َمَكاَن َجاِئٍع َفَصدِ  َن السَّ
 َعْبِد " َوُهَما َيْسَمَعاِن َفَخرَّا َساِجَدْيَن. 

رُّ }َأنَّ َمْعَنى:  الرَّاِبَع َعَشَر: ِنَي الضُّ : ْن َشَماَتِة اْْلَْعَداِء، َوِلَهَذا ِقيَل َلهُ مِ  [83:اْْلَْنِبَياء]سورة  {َمسَّ
 َشَماَتُة اْْلَْعَداِء.  :َما َكاَن َأَشدَّ َعَلْيَك ِفي َبََلِئَك؟ َقالَ 

نعوذ بك من جهد البالء ودرك الشقاء » :جاء االستعاذة من شماتة األعداء في الحديث الصحيح
 .«وشماتة األعداء

 : َم ِإنَّ اْلَقوْ } َذِلَك َفَقاَل: َعاِفَيَة ِمنْ ُخوُه الْ َفِإنَّ اْلَكِليَم َقْد َسَأَلُه أَ  ،َوَهَذا ُمْمِكن  َقاَل اْبُن اْلَعَرِبيِ 
َأنَّ  َشَر:عَ اْلَخاِمَ   [.150اف:]اْلعر   {اْسَتْضَعُفوِني َوكاُدوا َيْقُتُلوَنِني َفَل ُتْشِمْت ِبَي اْْلَْعداءَ 

فَ  ،بَ اْمَرَأَتُه َكاَنْت َذاَت َذَوائِ  َطَعْت ا َتُعوُد ِبِه َعَلْيِه، َفقَ مَ   ِبَسَبِبهِ  ِْلََحدٍ َفَعَرَفْت ِحيَن ُمِنَعْت َأْن َتَتَصرَّ
فِ َن َيْسَتِعينُ ِه، َوَكاَوَجاَءْت ِبِه ِإَليْ  ،َذَواِئَبَها َواْشَتَرْت ِبَها ِممَّْن َيِصُلَها ُقوًتا ِه  ِبَذَواِئِبَها ِفي َتَصرُّ

ِلِه  ِلِه، َفَلمَّا َعِدَمَها َوَأَراَد اْلَحَرَكَة ِفي َتَنقُّ ِنيَ }اَل: ْقِدْر قَ َلْم يَ فَوَتَنقُّ رُّ َمسَّ . [83:ءاْْلَْنِبَيا]سورة  { الضُّ
ْهَلَك َبَغْت ُه: ِإنَّ أَ لَ َوَقاَل  ت بذوائبها جاءه إبلي  ِفي ِصَفِة َرُجلٍ َوِقيَل: ِإنََّها َلمَّا اْشَتَرِت القو 

ِمْحَنِة  اْلَمْرَأِة َأَشدَّ ِمَن الْ  َعَلى َقْلِب ْلِمْحَنةُ َفُأِخَذْت َوُحِلَق َشْعُرَها. َفَحَلَف َأيُّوُب َأْن َيْجِلَدَها، َفَكاَنِت ا
 َعَلى َقْلِب َأيُّوَب. 

َقْيٍل َعِن اْبِن ِشَهاٍب ِزيَد َعْن عُ ُ  ْبُن يَ َذَكَرُه اْبُن اْلُمَباَرِك: َأْخَبَرَنا ُيونُ  َساِدَس َعَشَر:ُقْلُت: َوَقْول  
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ  ا َومَ  - َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصلَّى َّللاَُّ  -يَّ َب النَّبِ َذَكَر َيْوًما َأيُّو  -َصلَّى َّللاَّ

َقْد  َقاَل: َيا َنِبيَّ َّللاَِّ لَ ُه َوََلَزَمهُ  َصاَبرَ َن اْلَبََلِء، اْلَحِديَث. َوِفيِه َأنَّ َبْعَض ِإْخَواِنِه ِممَّنْ َأَصاَبُه مِ 
والمال وفي جسدك منذ  َذَهاِب اْلهلََلَك بِ َأْعَجَبِني َأْمُرَك َوَذَكْرُتُه ِإَلى َأِخيَك َوَصاِحِبَك، َأنَُّه َقِد اْبتَ 

 َت َذْنًبا َما َأُظنُّ َأَحًداَقْد َأْذَنبْ ْنَك! لَ عَ َأََل َيْرَحُمَك َفَيْكِشُف  ،َرَة َسَنًة َحتَّى َبَلْغَت َما َتَرى ثمانية َعشْ 
ََلمُ - َبَلَغُه! َفَقاَل َأيُّوبُ   .نِ َيُقوَلو َما َأْدِر  َما" :-َعَلْيِه السَّ

 أدري ما يقوالن، قال: أيوب عليه السالم.ما 
ََلمُ -َأيُّوبُ َفَقاَل   ْعَلُم َأنِ ي ُكْنُت َأُمرُّ يَ  -زَّ َوَجلَّ عَ -َربِ ي َغْيَر َأنَّ َيُقوََلِن  َما َأْدِر  َما" :-َعَلْيِه السَّ

ُجَلْيِن َيَتَزاَعَماِن َوُكلٌّ َيْحِلُف ِباّللَِّ  ُر  ِإَلى َأْهِلي َفأُ َفَأْنَقِلبُ  -َزاَعُمونَ لنََّفِر َيتَ اَأْو َعَلى  -َعَلى الرَّ َكفِ 
رُّ َوَأْنَت َأنِ ي مَ }قِ  َفَناَدى َربَُّه َلَّ ِباْلحَ َأَحد  إِ  ِإَراَدًة َأَلَّ َيْأَثَم َأَحد  َذَكَرُه َوََل َيْذُكُرهُ  ؛َعْن َأْيَماِنِهمْ  ِنَي الضُّ سَّ

 .[83:اْْلَْنِبَياء]سورة  {َأْرَحُم الرَّاِحِمينَ 
 ًرا ِلَما َيُكونُ َلَغُه، َصابِ بَ ُه ِبالَِّذ  ُيْخِبرُ  -ىَتَباَرَك َوَتَعالَ - َعْرًضا َعَرَضُه َعَلى َّللاَِّ  ِ نََّما َكاَن ُدَعاُؤهُ و  

 ِفيِه. َوَذَكَر اْلَحِديَث.  -َتَباَرَك َوَتَعاَلى- ِمَن َّللاَِّ 
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َها ِإَلى َسِدِه َفَطلَ جَ ِمْن ْت َسِمْعُتُه َوَلْم َأِقْف َعَلْيِه َأنَّ ُدوَدًة َسَقطَ  َوَقْول  َساِبَع َعَشَر: َبَها ِلَيُردَّ
رُّ }َمْوِضِعَها َفَلْم َيِجْدَها َفَقاَل:  ِنَي الضُّ وَدِة، ِلَما فَ  [83:اْْلَْنِبَياء]سورة  {َمسَّ َقَد ِمْن َأْجِر َأَلِم ِتْلَك الدُّ

 َنٍد.  َأنَُّه َيْحَتاُ  ِإَلى سَ ا َحَسن  ِإَلَّ ِة، َوَهذَ َوَكاَن َأَراَد َأْن َيْبَقى َلُه اْْلَْجُر ُمَوفًَّرا ِإَلى َوْقِت اْلَعاِفيَ 
رُّ }َقاَل اْلُعَلَماُء: َوَلْم َيُكْن َقْوُلُه  ِنَي الضُّ َ َتَعاَلى َقاَل:  ؛َزًعاجَ  [83:َياءاْْلَْنبِ رة ]سو  {َمسَّ ِإنَّا }ِْلَنَّ َّللاَّ

 ْل َكاَن َذِلَك ُدَعاًء ِمْنُه.بَ ، [44]ص: {َوَجْدناُه صاِبراً 
 ال ينافي الصبرهذا الكالم على جهة اإلقرار مثل ، ردل على إن مثل هذا الكالم ال ينافي الصب

قال ابن  «عك الرجالنو كما ي -يوعك عليه السالمأنه »ر ذك -عليه الصالة والسالم- النبي
 يهمه نسيما إن كان ممالزائر ال راخبار إخبمجرد اإل «أجل»: ن لك أجرين قالمسعود ذلك أ

 ال بأس به.فاإلخبار أو إخبار الطبيب مثال  إذا كان يترتب عليه أثر في العالج 
 طالب:..........
، الذي يء الكثيرشورد منها المفسرون الأو  ،كثرت في هذه القصة تاإلسرائيلياعلى كل حال 

من أن  -ل وعالج- ينفر األتباع من أنبيائهم، واألنبياء أكرم على هللايقدح العصمة في الجملة، و 
 وأشد الناس بالء  »حصل لهم شيء من االبتالء،  نكايصلوا إلى هذا الحد الذي ذكروه، وإن 

 مثل في الصبر على ما ابتلي به. ال مضرب وأيوب «األنبياء
ْكَوى ِإَلى اْلَخْلِق ََل ِإَلى َّللاَِّ َتَعاَلى، َوالدُّ   :  ُيَناِفي الَعاُء ََل َواْلَجَزُع ِفي الشَّ َضا. َقاَل الثَّْعَلِبيُّ ِمْعُت سَ رِ 

ا ِباْلُفَقهَ  :أستاذنا أبا القاسم ابن َحِبيٍب َيُقولُ  ْلَطاِن،  َدَباِء ِفياِء َواْْلُ َحَضْرُت َمْجِلًسا َغاص  َداِر السُّ
ُ َتَعاَلى:  َقدْ و َكاَيًة ِش َب َكاَن َفَسَأْلُت َعْن َهِذِه اْْلَيِة َبْعَد ِإْجَماِعِهْم َعَلى َأنَّ َقْوَل َأيُّو  ا ِإنَّ }َقاَل َّللاَّ

]سورة  {هُ َفاْسَتَجْبنا لَ }َبَياُنُه  َعاًء،دُ َوِ نََّما َكاَن  ،َفُقْلُت: َلْيَ  َهَذا ِشَكاَيةً [ 44]ص: {َوَجْدناُه صاِبراً 
َعاَء ََل اَل ،[84:اْْلَْنِبَياء ُب الدُّ َجاَبُة َتَتَعقَّ  وه وارتضوه. شتكاء. فاستحسنَواإلِْ

َؤالِ وس  َفُه َفاَقَة السُّ  .ِم النََّوالِ َلْيِه ِبَكرَ عَ َيُمنَّ لِ  ؛ل اْلُجَنْيُد َعْن َهِذِه اْْلَيِة َفَقاَل: َعرَّ
َقاَل  [84:ْْلَْنِبَياءا]سورة  {َعُهمْ َلُهْم مَ َفَكَشْفنا َما ِبِه ِمْن ُضرٍ  َوآَتْيناُه َأْهَلُه َوِمثْ }َقْوُلُه َتَعاَلى:  

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - ُمَجاِهد  َوِعْكِرَمُة: ِقيَل ِْلَيُّوبَ   َفِإْن ِشْ تَ  ، ِفي اْلَجنَّةِ َناَك َأْهَلكَ ْد آَتيْ : قَ -َصلَّى َّللاَّ
ْنَيا ،َتَرْكَناُهْم َلَك ِفي اْلَجنَّةِ  : َفتَ . َقاَل مُ َوِ ْن ِشْ َت آَتْيَناَكُهْم ِفي الدُّ َلُه  -َعزَّ َوَجلَّ - َرَكُهُم َّللاَُّ َجاِهد 

اُس: َواإْلِ  ْنَيا. َقاَل النَّحَّ .ذَ َعْنُهَما بِ  ْسَنادُ ِفي اْلَجنَِّة َوَأْعَطاُه ِمْثَلُهْم ِفي الدُّ  ِلَك َصِحيح 
 .فأوفي له بذلك وزيد عليه ،كأنه اختار تركهم في الجنة

 طالب:..........
 صحيح. «رأساهاأنا و و » قال: وارأساهإخبار، إخبار عائشة قالت:  ،بشيءليس 

 طالب:..........
شيء من  ذاليس بهو ن اإلخبار ال ينافي الصبر، مجرد اإلخبار ال ينافي الصبر، أالمقصود 

لكن هذا قدٌر زائد  ،ن كان بعضهم يعد األنين شكوى إشكوى الخالق على المخلوق، و  وال التشكي
 .على الصبر المطلوب
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اُك: َقا حَّ وَب َكاَن َأْهُل َأيُّ  :َمْسُعودٍ  َّللاَِّ ْبنُ  َل َعْبدُ ُقْلُت: َوَحَكاُه اْلَمْهَدِو ُّ َعِن اْبِن َعبَّاٍس. َوَقاَل الضَّ
ْم. َوَعِن ِر، َوآَتاُه ِمْثَلُهْم َمَعهُ ْرِف اْلَبَص  ِمْن طَ ِفي َأَقلَّ  -َعزَّ َوَجلَّ - َأَتُه َفَأْحَياُهُم َّللاَُّ َقْد َماُتوا ِإَلَّ اْمرَ 

َباِر اله َقَتاَدُة َوَكْعُب اْْلَحْ ُهْم معهم. وقُه ِمْثلُ اْبِن َعبَّاٍس َأْيًضا: َكاَن َبُنوُه َقْد َماُتوا َفُأْحُيوا َلُه َوُوِلَد لَ 
َناِث فَ َن الذُُّكورِ ْبَعة  مِ ْلَكْلِبيُّ َوَغْيُرُهْم. َقاَل اْبُن َمْسُعوٍد: َماَت َأْوََلُدُه َوُهْم سَ َوا َلمَّا  َوَسْبَعة  ِمَن اإلِْ

: َبُه ِبَظاِهِر ْوُل َأشْ قَ َوَهَذا الْ  ُعوِفَي ُنِشُروا َلُه، وولدت امرأته سبعة بنين وسبع بنات. َقاَل الثَّْعَلِبيُّ
 ِة.اْْليَ 

َنأِبَياء]سورة  {َأْهَلُه َوِمْثَلُهْم َمَعُهمْ }أوتي  ،وضوعف له العدد ونه سبعة وسبعة ثم كلكن  ،[84:األأ
 هذا يحتاج إلى نقل. مثله ،أضيف إليهم

مَ   ةِ  [اْلَبَقَرةِ  ُسوَرةِ ] ِفي َبَياُنهُ  ُقْلُت: ِْلَنَُّهْم َماُتوا اْبِتََلًء َقْبَل آَجاِلِهْم َحَسَب َما َتَقدَّ ِذيَن الَّ } ِفي ِقصَّ
ْبِعيَن الَِّذيَن َأَخَذْتُهمُ [. َوِفي قِ 243]البقرة: {َخَرُجوا ِمْن ِدياِرِهْم َوُهْم ُأُلوف  َحَذَر اْلَمْوتِ  ِة السَّ  صَّ

ْوِل قَ  َأْعَلُم. َوَعَلى َوَّللاَُّ  ،َذِلَك ُهَناِهْم، َوكَ ، َوَذِلَك َأنَُّهْم َماُتوا َقْبَل آَجالِ ْعَقُة َفَماُتوا ُثمَّ ُأْحُيواالصَّ 
  [84:اْْلَْنِبَياء]سورة  {َلُهْم َمَعُهمْ َوِمثْ }ِة ِفي اْْلِخرَ  {َوآَتْيناُه َأْهَلهُ }ُمَجاِهٍد َوِعْكِرَمَة َيُكوُن اْلَمْعَنى: 

َ َبَعَث ِإَلْيِه ِجْبِريلَ  ْنَيا. َوِفي اْلَخَبِر: ِإنَّ َّللاَّ ِض َكَض ِبِرْجِلِه َعَلى اْْلَرْ ِحيَن رَ  -ََلمُ ِه السَّ َعَليْ - ِفي الدُّ
يَداُن، َوَغاَص ِفي اَرْت َعْنُه  َفَتَناثَ َوَأَخَذ ِبَيِدِه َوَنَفَضُه َنْفَضةً ، َفَظَهَرْت َعْيُن َماٍء َحار ٍ  ،َرْكَضةً  لدِ 

 ُ َحاَبة  َلُهْم َمَعُهْم، َوَنَشَأْت سَ ْهَلُه َوِمثْ َلْيِه أَ عَ اْلَماِء َغْوَصًة َفَنَبَت َلْحُمُه َوَعاَد ِإَلى َمْنِزِلِه، َوَردَّ َّللاَّ
َت؟ َقاَل َلُه ِجْبِريُل: َأَشِبعْ ْن َذَهٍب. فَ َراًدا مِ َعَلى َقْدِر َقَواِعِد َدارِِه َفَأْمَطَرْت َثََلَثَة َأيَّاٍم ِبَلَياِليَها جَ 

 َيْشَبُع ِمْن َّللاَِّ َفْضِل! َفَقاَل: ومن
 

اللهم »من ذهب قال: لما تتبع الجراد  «ال غنى بي عن بركتك ملهال»الحديث الصحيح أنه قال: 
 .«ال غنى بي عن بركتك

ِل َّللاهِ! َبُع ِمنأ َفضأ  َفَقاَل: ومن َيشأ
ُ ِإَلْيِه: َقْد أَ َيْشَبُع ِمْن َفْضِل َّللاَِّ!  َفَقاَل: ومن َبََلِء ْبِر َقْبَل ُوُقوِعَك ِفي الْ َلْيَك ِبالصَّ ْثَنْيُت عَ َفَأْوَحى َّللاَّ

]سورة  { ِعْنِدناَرْحَمًة ِمنْ }. َصَبْرتَ  َوَبْعَدُه، َوَلْوََل َأنِ ي َوَضْعُت َتْحَت ُكلِ  َشْعَرٍة ِمْنَك َصْبًرا َما
َوِذْكرى }ُبُه َغًدا. َيْعُظَم َثَوااُه لِ اْبَتَلْينَ  َأْ  َفَعْلَنا َذِلَك ِبِه َرْحَمًة ِمْن ِعْنِدَنا. َوِقيَل: [84:اْْلَْنِبَياء
َرُه َعَلْيِه يُّوَب َوَصبْ ْم ِإَذا َذَكُروا َبََلَء أَ ِْلَنَّهُ  َأْ  َوَتْذِكيًرا ِلْلِعَباِد؛ [84:اْْلَْنِبَياء]سورة  {ِلْلعاِبِدينَ 

بْ َتُه َلُه َوُهَو َأْفَضُل َأْهِل َزَماِنِه َوطَُّنوا َأْنُفَسُهْم َعلَ َوِمْحنَ  ْنَيا َنْحَو َما فَ ِر َعَلى َشدَ ى الصَّ َعَل اِئِد الدُّ
َرِر. اِتَماِل َأيُّوَب، َفَيُكوُن َهَذا َتْنِبيًها َلُهْم َعَلى ِإَداَمِة اْلِعَباَدِة، َواحْ   لضَّ

ِة ِإَقاَمِتِه ِفي اْلَبََلِء، َفَقاَل اْبُن َعبَّاٍس: كَ  ْشُهٍر ِء َسْبَع ِسِنيَن َوَسْبَعَة أَ ُة اْلَبََل اَنْت ُمدَّ َواْخُتِلَف ِفي ُمدَّ
: َثََلِثيَن َسَنًة. وقال َوَسْبَعَة َأيَّاٍم َوَسْبَع َلَياٍل.  . ُقْلُت: تََّة َأْشُهرٍ  ِسِنيَن َوِس َسُن: َسْبعَ اْلحَ وقال َوْهب 

ُ َأْعَلمُ -َوَأَصحُّ ِمْن َهَذا  ُ َعَلْيهِ - ِبي ِ ٍب َعِن النَّ ْبُن ِشَهاَثَماِنَي َعْشَرَة َسَنًة، َرَواُه ا -َوَّللاَّ  َصلَّى َّللاَّ
 .وقد تقدم ،َذَكَرُه ابن المبارك -َوَسلَّمَ 
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 11 ضريخلمعالي الشيخ عبد الكريم ا

 ،ىفائدة تبين المعنوال تترتب عليه  ،ال يتعلق به حكم ،سواء سبعة أو أكثر أو أقلديد الزمن حت
ظاهر  تهوما جاء في قص ،وهلل الحمد ،اآلية واضحة ،أو يترتب عليها أو يتوقف عليها فهم لآلية

 ، وال داعي لمثل هذه األمور التي لم يثبت فيها خبر.في اآلية وفي صحيح السنة
مَ  ،ْخُنوخُ َوُهَو أَ  [85:اْْلَْنِبَياء]سورة  {َوِ ْسماِعيَل َوِ ْدِريَ  }َقْوُلُه َتَعاَلى:   {َوَذا اْلِكْفلِ } ،َوَقْد َتَقدَّ

ِه ِمْن َحِديِث َوَغْيرِ  (ُصولِ َنَواِدِر اْْلُ ) ِفي َأْ  َواْذُكْرُهْم. َوَخرََّ  التِ ْرِمِذ ُّ اْلَحِكيمُ  [85:اْْلَْنِبَياء]سورة 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - اْبِن ُعَمَر َعِن النَِّبي ِ  ُذو  :ُجل  ُيَقاُل َلهُ ْسَراِئيَل رَ ي َبِني إِ فِ َكاَن » َقاَل: -َصلَّى َّللاَّ

َقَعَد ِمْنَها  َفَلمَّا ،َعَلى َأْن َيَطَأَها يَن ِديَناًراَها ِست ِ َفاتََّبَع اْمَرَأًة َفَأْعَطا ،اْلِكْفِل ََل َيَتَورَُّع ِمْن َذْنٍب َعِمَلهُ 
ُجِل ِمَن اْمَرَأِتِه اْرَتَعَدْت َوَبَكْت َفَقالَ   ،ُتُه َقطُّ ْلَعَمِل َوَّللاَِّ َما َعِملْ اِمْن َهَذا  :َقاَلْت  ؟َما ُيْبِكيكِ  :َمْقَعَد الرَّ

 َوَّللاَِّ ََل َأْعِصي َّللاََّ  ،كِ لَ ِبي َفُهَو هَ اذْ  :الَ قَ  ،َوَلِكْن َحَمَلِني َعَلْيِه اْلَحاَجةُ  ،ََل  :َقاَلْت  ؟َأَأْكَرْهُتكِ  :َقالَ 
 .«لِ  َقْد َغَفَر ِلِذ  اْلِكفْ ِإنَّ َّللاََّ  :هِ اِب َدارِ َفَوَجُدوا َمْكُتوًبا َعَلى بَ  ،ُثمَّ َماَت ِمْن َلْيَلِتهِ  ،َبْعَدَها َأَبًدا

َجُه أبو عيسى الترمذ  أيًض    اَل: َسِمْعتُ قَ  -ْنُهَما عَ َرِضَي َّللاَُّ -ولفظه َعِن اْبِن ُعَمَر  ا،َوَخرَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -النَِّبيَّ  ُث َحِديًثا َلْو َلْم َأسْ  -َصلَّى َّللاَّ َتْينِ  َلَّ َمرَّةً َمْعُه إِ ُيَحدِ  حتى عد سبع  -َأْو َمرَّ
ُ َعلَ ى لَّ َص - َل َّللاَِّ َوَلِكنِ ي َسِمْعُتُه َأْكَثَر ِمْن َذِلَك، َسِمْعُت َرُسو ،لم أحدث -مرات  -ْيِه َوَسلَّمَّللاَّ

َن اْمَرَأة  َفَأْعَطاَها ِستِ ي ُه َفَأَتْتهُ ٍب َعِملَ اْلِكْفِل ِمْن َبِني ِإْسَراِئيَل ََل َيَتَورَُّع ِمْن َذنْ  ُذو َكانَ »َيُقوُل: 
ُجِل ِمنَ  ،ِديَناًرا َعَلى َأْن َيَطَأَها  ،يكِ َما ُيْبكِ  :ْت َوَبَكْت َفَقالَ َتَعدَ ِتِه ارْ  اْمَرأَ َفَلمَّا َقَعَد ِمْنَها َمْقَعَد الرَّ

يَن َأْنِت َتْفَعلِ  :َفَقالَ  ، اْلَحاَجةُ َلْيِه ِإَلَّ َلِني عَ َوَما َحمَ  ،ََل َوَلِكنَُّه َعَمل  َما َعِمْلُتُه َقطُّ  :َقاَلْت  ؟َأَأْكَرْهُتكِ 
ْصَبَح َفَماَت ِمْن َلْيَلِتِه َفأَ  ،اَدَها َأَبدً  َبعْ ِصي َّللاََّ َوَّللاَِّ ََل َأعْ  :َوَقالَ  ،َهَذا َوَما َفَعْلِتِه اْذَهِبي َفِهَي َلكِ 

َ َقْد َغَفَر ِلِذ  اْلِكْفلِ   .يث  َحَسن  َقاَل: َحدِ  «َمْكُتوًبا َعَلى َباِبِه ِإنَّ َّللاَّ
يقدم ما جاء عن  ،والمؤلف نظر ا لقلة بضاعته في الحديث ،سنن الترمذيفي الحديث مخرج 

 ،المشهورة ماإلسالدواوين  الكتب، وهو أحد الترمذي الحكيم على ما جاء في الترمذي أبي عيسى
 الحكيم الترمذي فهو معروٌف بشيٍء من المخالفة العقدية، وله قوٌل في الوالية قول ساقطوأما 

د، لكن األصل أن ما كثير من األساني ، وكتابه النوادر فيه أخبار وفيه علوم وفيه حديثمرذول
  .الضعيف مظان تفرد به ضعيف، وهو معدود من

 َيْعَمُل. َفَقاَل: َمْن ْنُظُر َكْيفَ أَ لناس حتى اِإنَّ اْلَيَسَع َلمَّا َكِبَر َقاَل: َلِو اْسَتْخَلْفُت َرُجًَل على  :َوِقيلَ  
ُل ِلي ِبَثََلٍث: ِبِصَياِم النََّهاِر َوِقَياِم اللَّْيِل َوَأَلَّ يَ  يَّ ُهَو َيْقِضيْغَضَب وَ َيَتَكفَّ ِة ؟ َفَقاَل َرُجل  ِمْن ُذرِ 

جُ اْلعِ  ُه ُثمَّ َقاَل ِمْثَلَها ِمَن اْلَغِد، َفَقاَل الرَّ  َعَلْيِه َفُه َفَوفَّى َفَأْثَنى َّللاَُّ ، َفاْسَتْخلَ ُل: َأَنايَص: َأَنا، َفَردَّ
َل ِبَأْمٍر، قال َي َذا اْلِكْفِل، ِْلَنَُّه َتَكفَّ لرحمن بن عبد ا ل عمرتادة. وقابو موسى ومجاهد وقأ هَفُسمِ 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ - َقاَل َأُبو ُموَسى َعِن النَِّبي ِ رث وَ ابن الح ِل َلْم َيُكْن َنِبي ا،  َذا اْلِكفْ ِإنَّ »: -مَ َصلَّى َّللاَّ
َل ِبَعَمِل َرُجٍل َصاِلٍح ِعْندَ  ،َوَلِكنَُّه َكاَن َعْبًدا َصاِلًحا َئَة لِ ي ّللَِّ ُكلَّ َيْوٍم ِما، َوَكاَن ُيَص َمْوِتهِ  َفَتَكفَّ

ُ الثََّناَء عليه ،َصََلةٍ  : َكاَن ِفي َبِني ِإسْ . «َفَأْحَسَن َّللاَّ َفَمرَّ ِبِبََلِدِه َرُجل   ِلك  َكاِفر  مَ َراِئيَل وقال َكْعب 
ْسََلمَ َذا اْلَمِلكِ  َعَلى هَ َصاِلح  َفَقاَل: َوَّللاَِّ ِإْن َخَرْجُت ِمْن َهِذِه اْلِبََلِد َحتَّى َأْعِرَض   هِ َفَعَرَض َعَليْ  ، اإلِْ
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، حتى أعرض على ملكها أخرج من هذه البالد أي لن (حتى)وهللا ما خرجت  ،نافية هذه )إن(
 اإلسالم.
ُل ِلي َقاَل: َمْن َيَتكَ  َما َجَزاِئي؟ َقاَل: اْلَجنَُّة، َوَوَصَفَها َلُه،َفَقاَل:   : َأَنا، َفَأْسَلَم اْلَمِلكُ َذِلَك؟ َقالَ بِ فَّ

 َوَجُدوا َيَدُه َخاِرَجًة ِمنَ َأْصَبُحوا فَ ُدِفَن فَ فَ َوَأْقَبَل َعَلى َطاَعِة َربِ ِه َحتَّى َماَت،  ،َوَتَخلَّى َعِن اْلَمْمَلَكةِ 
َ  اْلَقْبِر َوِفيَها ُرْقَعة  َخْضَراُء َمْكُتوب  ِفيَها ِبُنوٍر َأْبَيَض: ِإنَّ  فَّى َووَ  ،ي َوَأْدَخَلِني اْلَجنَّةَ ْد َغَفَر لِ قَ َّللاَّ

ُجِل ِبَأْن َيأْ َعْن َكَفاَلِة  َل َلُهْم ِبمَ ْيمَ ِهُم اإْل ُخَذ َعَليْ ُفََلٍن، َفَأْسَرَع النَّاُس ِإَلى َذِلَك الرَّ َل اَن، َوَيَتَكفَّ ا َتَكفَّ
َي َذا اْلِكْفِل.   ِبِه ِلْلَمِلِك، َفَفَعَل َذِلَك َفآَمُنوا ُكلُُّهْم َفُسمِ 

ُل ِبشَ  ُ   َأْو ُمَطاَلَبٍة َفُيْنِجيهِ َأْو ُتْهَمةٍ  ي َبََلءٍ ْأِن ُكلِ  ِإْنَساٍن َوَقَع فِ َوِقيَل: َكاَن َرُجًَل َعِفيًفا َيَتَكفَّ َّللاَّ
َ َتَعاَلى َتَكفَّ  َي َذا اْلِكْفِل ِْلَنَّ َّللاَّ ِرِه َعَمِلِه ِبِضْعِف َعَمِل َغيْ ي َسْعِيِه وَ فِ َل َلُه َعَلى َيَدْيِه. َوِقيَل: ُسمِ 

 َكاُنوا ِفي َزَماِنِه.  ِمَن اْْلَْنِبَياِء الَِّذينَ 
. َوَقاَل اْلَحَسُن: ُهَو َنِبيٌّ  ِة يَل: ُهَو َزَكِريَّا ِبَكَفالَ ْلَياَس. َوقِ َقْبَل إِ  َواْلُجْمُهوُر َعَلى َأنَُّه َلْيَ  ِبَنِبيٍ 

 َمْرَيَم.
؛ نه نبيأالعلم من يرى  أهلوإن كان من  -يعني ذا الكفل -جمهور أهل العلم على أنه ليس بنبي

 جمع من األنبياء في مواطن. ىألنه نسق عل
اِبِرينَ }  اِب َمَعاِصيِه.اْلِقَياِم ِبَطاَعِتِه َواْجِتنَ َأْ  َعَلى َأْمِر َّللاَِّ وَ  [85:اْْلَْنِبَياء]سورة  {ُكلٌّ ِمَن الصَّ
اِلِحينَ ْم ِمَن ِإنَّهُ }أ  في الجنة  [86:اْْلَْنِبَياء]سورة  {َوَأْدَخْلناُهْم ِفي َرْحَمِتنا}  ]سورة { الصَّ

 .[86:اْْلَْنِبَياء
ِن َمتَّى َوُهَو َلَقب  ِلُيوُنَ  بْ  {ونِ َوَذا النُّ } َأْ  َواْذُكْر  [87:اْْلَْنِبَياء]سورة  {َوَذا النُّونِ }قوله تعالى: 

 نَُّه َرَأى َصِبي ا َمِليًحاأَ  -َعْنهُ  ِضَي َّللاَُّ رَ -َِلْبِتََلِع النُّوِن ِإيَّاُه. َوالنُّوُن اْلُحوُت. َوِفي َحِديِث ُعْثَماَن 
ُموا ُنوَنَتُه َكْي ََل ُتِصيَبُه اْلَعْيُن. َرَوى َثْعَلب  َعنِ  ْقَبُة الَّتِ ْعَراِبي ِ اْبِن اْْلَ  َفَقاَل: َدسِ  ي َتُكوُن : النُّوَنُة النُّ

ُدوا.  ُموا َسوِ  ِغيِر، َوَمْعَنى َدسِ  ِبيِ  الصَّ  ِفي َذَقِن الصَّ
المقصود أنه يغير شكله من أجل ما  ،تي تكون في الصبي قبل نبات لحيته، فإذا سودتالحفرة ال

  .إليه العينع يكون في الجمال إلى حٍد بحيث تسر 
ْذ َذَهَب ُمغاِضباً إ} ْعِبيُّ  [87:اْْلَْنِبَياء]سورة  {ِِ  -ِضًبا ِلَربِ هِ ُمَغاَوَسِعيُد ْبُن ُجَبْيٍر:  َقاَل اْلَحَسُن َوالشَّ

،. َواْخَتاَرُه الطََّبِر ُّ َواْلُقَتِبيُّ َواْسَتْحَسَنُه اْلمَ -َوَجلَّ َعزَّ  اْبِن َمْسُعوٍد. وقال  نِ َوُرِوَ  عَ  ْهَدِو ُّ
.  ،النحاس: وربما أنكره َهَذا َمْن ََل َيْعِرُف اللَُّغةَ  ا ِمْن َأْجِل ى: ُمَغاِضبً اْلَمْعنَ وَ َوُهَو َقْول  َصِحيح 

  ِإَذا ُعِصَي. -َعزَّ َوَجلَّ - ُب ّللَِّ َواْلُمْؤِمُن َيْغَض  : َغِضْبُت َلَك َأْ  ِمْن َأْجِلَك.َربِ ِه، َكَما َتُقولُ 
 {ُمغاِضباً }األصل أن يكون غاضب ا ال  ،صل فيها أن تكون بين طرفينالمفالعة األألن  ؛نعم

َنأِبَياء]سورة  وغضب عليهم صارت  ،لكن إذا حصل هذا منه بسبب مغاضبة قومه له ،[87:األأ
 مفاعلة.
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ُهُم اْشَتِرِطي لَ »ِلَعاِئَشَة:  -ْيِه َوَسلَّمَ  َعلَ َصلَّى َّللاَُّ  -َوَأْكَثُر َأْهِل اللَُّغِة َيْذَهُب ِإَلى َأنَّ َقْوَل النَِّبي ِ  
ِف ُيوُنَ : ِإنَُّه َكاَن َبِر ِفي َوْص ِفي اْلخَ ِمْن َهَذا. َوَباَلَغ اْلُقَتِبيُّ ِفي ُنْصَرِة َهَذا اْلَقْوِل. وَ  «اْلَوََلءَ 

خَ  ْدِر َفَلمَّا َحَمَل َأْعَباَء النُُّبوَِّة َتَفسَّ َخ  َتْحَتَها تَ َضيِ َق الصَّ َبعِ اَفسُّ ى َعَلى  اْلِحْمِل الثَِّقيِل، َفَمَض َتْحتَ  لرُّ
. َوَهِذِه اْلُمَغاَضَبُة َكاَنْت َصِغيَرةً   ِإْذ َّللاَِّ َوَلِكْن َغِضَب ّللَِّ  ْغَضْب َعَلىيَ . َوَلْم َوْجِهِه ُمِضيَّ اْْلِبِق النَّادِ 

ْعَد دة ِإَلْيِهْم بَ تى أمره بالعو حأمر ربه  َرَفَع اْلَعَذاَب َعْنُهْم. َوَقاَل اْبُن َمْسُعوٍد: َأَبَق ِمْن َربِ ِه أ  من
 َرْفِع اْلَعَذاِب َعْنُهْم. 

نعم بعد إنعقاد األسباب رآوا العذاب، فأمنوا فنفعهم اإليمان وهذا خاٌص بهم، هذا خاص بقوم 
نة إالهية إال قوم يونس، قد وعدهم يرفع سُ يونس، إذا انعقدت األسباب وحقت كلمة العذاب ال 

أن يأتيهم العذاب في يوٍم معين، ثم جاءت مقدماته ورفع عنهم، وخشي أن يكذبوه، فحصل له ما ب
وما دون نه قد يتطاول عليه بعض الناس حصل، ونظر ا لما وقع في حياته الدعوية وفي سيرته 

د يقع في قلب أحد أن ق -السالمو عليه الصالة -ال سيما في باب المفاضلة بينه وبين النبي
ال »ليه ع -ليه الصالة والسالمع-النبي تفضيللما حصل منه؛ ولذا جاء النهي عن  يتنقصه

المراد بذلك التفضيل الذي يترتب عليه تنقص  «ال تفضلوا بين األنبياء» «تفضلوني على يونس
ْلَنا َبْعَضُهمْ }ن التفضيل ثابت بالقرآن إاألصل فوإال  ،المفضول ُسُل َفضَّ ]سورة  {ْعضٍ  َعَلٰى بَ ِتْلَك الرُّ

 .[253البقرة:
اْلَوْقِت، َفَأَظلَُّهُم  ْم ِفي َذِلكَ  ِعْنِدهِ َوَخَرَ  ِمنْ  .نزول اْلَعَذاِب ِفي َوْقٍت َمْعُلومٍ بَفِإنَُّه َكاَن يتوعد قومه 

ِه َأَلَّ ُمَغاِضًبا َوَكاَن ِمْن َحق ِ  َذِلَك َذَهبَ ْم، َفلِ اْلَعَذاُب َفَتَضرَُّعوا َفُرِفَع َعْنُهْم َوَلْم َيْعَلْم ُيوُنُ  ِبَتْوَبِتهِ 
ٍد. َوَقاَل اْلَحَسُن: ُ َتَعالَ  َيْذَهَب ِإَلَّ ِبِإْذٍن ُمَحدَّ ِلَيَتَأهََّب،  ْوِمِه َفَسَأَل َأْن ُيْنَظرَ قَ ِسيِر ِإَلى ى ِباْلمَ َأَمَرُه َّللاَّ

ُ َحتَّى َسَأَل َأْن َيْأُخَذ َنْعًَل ِلَيْلَبَسَها َفَلْم  َوَكاَن  -ْْلَْمُر َأْعَجُل ِمْن َذِلكَ اِقيَل َلُه: وَ ْنَظْر، يُ َفَأْعَجَلُه َّللاَّ
اِس َأْحَسُن َما ِقيلَ  ربه، فهذا قول. وقوللَخَرَ  مغاضبا فَ  -ِفي ُخُلِقِه ِضيق   . َأْ  ِفي َتْأِويِلهِ  النَّحَّ

ِه.  ْفِرِهمْ كُ َخَرَ  ُمَغاِضًبا ِمْن َأْجِل َربِ ِه، َأْ  َغِضَب َعَلى َقْوِمِه ِمْن َأْجِل   ِبَربِ 
 .به قال يليأخير ا ما ذكره 

َطاَل َعَلْيِه َأْمُرُهْم َوَتَعنُُّتُهْم َفَذَهَب َفار ا ِبَنْفِسِه، َوَلْم َيْصِبْر َعَلى  َوِقيَل: ِإنَُّه َغاَضَب َقْوَمُه ِحينَ 
َعاِء، َفَكاَن َذْنُبُه ُخُروَجُه ِمْن َبْيِنِهْم ِمْن َغْيرِ  ُ َأَمَرُه ِبُمََلَزَمِتِهْم َوالدُّ  إذن من هللا. َأَذاُهْم َوَقْد َكاَن َّللاَّ

اِك، َوَأنَّ ُيوُنَ  َكاَن َشاب ا َوَلْم َيْحِمْل َأْثَقاَل النُُّبوَِّة، َوِلَهَذا ِقيَل رو  معناه َعِن اْبِن عَ  حَّ بَّاٍس َوالضَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -ِللنَِّبي ِ  اِك َأْيًضا 48]القلم: {َوَل َتُكْن َكصاِحِب اْلُحوتِ } :-َصلَّى َّللاَّ حَّ [. َوَعِن الضَّ

َكَفُروا ِبَهَذا  -َعزَّ َوَجلَّ -، ِْلَنَّ َقْوَمُه َلمَّا َلْم َيْقَبُلوا ِمْنُه َوُهَو َرُسول  ِمَن َّللاَِّ َخَرَ  ُمَغاِضًبا ِلَقْوِمهِ 
َوَقاَلْت ِفْرَقة  ِمْنُهُم  -َعزَّ َوَجلَّ -َفَوَجَب َأْن ُيَغاِضَبُهْم، َوَعَلى ُكلِ  َأَحٍد َأْن ُيَغاِضَب َمْن َعَصى َّللاََّ 

ا َخَرَ  ُمَغاِضًبا ِلْلَمِلِك الَِّذ  َكاَن َعَلى َقْوِمِه. َقاَل اْبُن َعبَّاٍس: َأَراَد َشْعَيا النَِّبيَّ اْْلَْخَفُش: ِإنَّمَ 
ْسَراِئيَل َواْلَمِلُك الَِّذ  َكاَن ِفي َوْقِتِه اْسُمُه ِحْزِقَيا َأْن َيْبَعُثوا ُيوُنَ  ِإَلى َمِلِك ِنيَنَوى، َوَكاَن َغَزا َبِني إِ 

ى ْلَكِثيَر ِمْنُهْم ِلُيَكلِ َمُه َحتَّى ُيْرِسَل َمَعُه َبِني ِإْسَراِئيَل، َوَكاَن اْْلَْنِبَياُء ِفي َذِلَك الزََّماِن ُيوحَ َوَسَبى ا



 

 

 
14 

 14 004 األنبياءورة س-تفسري القرطيب

، َوَكاَن َأْوحَ  َياَسُة ِإَلى َمِلٍك َقِد اْخَتاُروُه َفَيْعَمُل َعَلى َوْحِي َذِلَك النَِّبيِ  ُ ى ِإَلْيِهْم، َواْْلَْمُر َوالسِ  َّللاَّ
ى َأْهِل ِنيَنَوى َلَشْعَيا: َأْن ُقْل ِلِحْزِقَيا اْلَمِلِك َأْن َيْخَتاَر َنِبي ا َقِوي ا َأِميًنا ِمْن َبِني ِإْسَراِئيَل َفَيْبَعُثُه ِإلَ 

َرِتِهُم التَّْخِلَيَة َعْنُهْم. َفَقاَل َفَيْأُمَرُهْم ِبالتَّْخِلَيِة َعْن َبِني ِإْسَراِئيَل َفِإنِ ي ُمْلٍق ِفي ُقُلوِب ُمُلوِكِهْم َوَجَبابِ 
ُ ِبِإْخَراِجي؟ َقاَل: ََل. َقاَل: َفَهْل َسمَّاِني لك؟ قال: َل. قال فها هنا  ُيوُنُ  َلَشْعَيا: َهْل َأَمَرَك َّللاَّ

وا َعَلْيِه َفَخَرَ  ُمَغاِضًبا ِللنَِّبيِ  َواْلَمِلكِ  وِم َوَكاَن ِمْن  َأْنِبَياُء ُأَمَناُء َأْقِوَياُء. َفَأَلحُّ َوَقْوِمِه، َفَأَتى َبْحَر الرُّ
ُ َتَعاَلى: ِتِه َما َكاَن، َفاْبُتِلَي ِبَبْطِن اْلُحوِت ِلَتْرِكِه َأْمَر َشْعَيا، َوِلَهَذا َقاَل َّللاَّ َفاْلَتَقَمُه اْلُحوُت } ِقصَّ

َعَلْيِه. َوَكاَن َما َفَعَلُه ِإمَّا َصِغيَرًة َأْو َتْرَك [ َواْلُمِليُم َمْن َفَعَل َما ُيََلُم 142]الصافات: {َوُهَو ُمِليم  
 اْْلَْوَلى.

 ماومنهم من يحمل  ،والخالف في الصغائر ،ألن األنبياء معصمون من ارتكاب الكبائر اتفاق ا
 .، وأنه بالنسبة لهم يالمون عليه بخالف غيرهموقع منهم على خالف األولى

 ِني ِإْسَراِئيَل َأْن َيْأِتيَ ْن ُمُلوِك بَ َمِلك  مِ  ِبي ا ِفي َذِلَك اْلَوْقِت َوَلِكْن َأَمَرهُ َوِقيَل: َخَرَ  َوَلْم َيُكْن نَ  
ُمَغاِضًبا  َحٍد َغْيَر َّللاَِّ، َفَخَر َ أَ ْم ِبَأْمِر  ِإَلْيهِ ِنيَنَوى، ِلَيْدُعَو َأْهَلَها ِبَأْمِر َشْعَيا َفَأِنَف َأْن َيُكوَن َذَهاُبهُ 

ُ ِإَلى َقْوِمهِ ِلْلَمِلِك، فَ  : َواْْلَْظَهُر ا ِبِه. َوَقاَل اْلُقَشْيِر ُّ ُهْم َوآَمُنو  َفَدَعاَلمَّا َنَجا ِمْن َبْطِن اْلُحوِت َبَعَثُه َّللاَّ
َأَظلَُّهْم،  ْعَد َماَذاِب َعِن اْلَقْوِم بَ َرْفِع اْلعَ  َوَبْعدَ  َأنَّ َهِذِه اْلُمَغاَضَبَة َكاَنْت َبْعَد ِإْرَساِل َّللاَِّ َتَعاَلى ِإيَّاهُ 

 .َفِإنَُّه َكرَِه َرْفَع اْلَعَذاِب عنهم
 .بلهقذا ُخلف من هفخشي أن يكون  ،ألنه وعدهم بهذا وأخبرهم

 ِإْن َشاءَ [ 1]سورة الصافات: {افَّاتِ َوالصَّ } ُقْلُت: َهَذا َأْحَسُن َما ِقيَل ِفيِه َعَلى َما َيْأِتي َبَياُنُه ِفي
ُ َتَعاَلى.  ُبوا عَ َوِقيَل: ِإنَُّه َكاَن ِمْن َأْخََلِق َقْوِمِه َقْتُل َمْن جَ َّللاَّ َغِضَب، ِذَب َفَخِشَي َأْن ُيْقَتَل فَ َلْيِه اْلكَ رَّ

؟ َفَقاَل: َقاَل َأْهُلهَ ْجِر. فَ تَ َوَخَرَ  َفار ا َعَلى َوْجِهِه َحتَّى َرِكَب ِفي َسِفيَنٍة َفَسَكَنْت َوَلْم  ا نَ أَ ا: َأِفيُكْم آِبق 
ِتِه َما َكاَن، َواْبُتِلَي ِبَبْطِن اْلُحوِت َتْمِحيًص  ِغيَرِة كَ ا ِمَن اُهَو. َوَكاَن ِمْن ِقصَّ  َما َقاَل ِفي أهل أحد:لصَّ

ُ الَّذِ } [ إلى قوله:152]آل عمران: {َحتَّى ِإذا َفِشْلُتمْ } َص َّللاَّ [ 141]آل عمران:  {يَن آَمُنواَوِلُيَمحِ 
ِن اْلُمَعاَوَدِة. َوَقْول  عَ ِلَك َزْجًرا مَُّن ذَ َفَمَعاِصي اْْلَْنِبَياِء َمْغُفوَرة ، َوَلِكْن َقْد َيْجِر  َتْمِحيص  َوَيَتَض 

ْد َيُكوُن اَعَل قَ ِضَب ِإَذا َأِنَف. َوفَ َقْوِلِهْم غَ  ُه ِمنْ َراِبع : ِإنَُّه َلْم ُيَغاِضْب َربَُّه َوََل َقْوَمُه، َوََل اْلَمِلَك، َوَأنَّ 
 .ِمْن َواِحدٍ 

  .النعل قيل طارق  فسافر
َعِلَم وَ  اْلَعَذاُب، َفَلمَّا َرَجَع ِشَف َعْنُهمُ اُبوا َوكُ َفاْلَمْعَنى َأنَُّه َلمَّا َوَعَد َقْوَمُه ِباْلَعَذاِب َوَخَرَ  َعْنُهْم تَ  

 :اْلَبْيتُ  َأنَُّهْم َلْم َيْهِلُكوا َأِنَف ِمْن َذِلَك َفَخَرَ  آِبًقا. َوُيْنَشُد َهَذا
 َتِمييييييييييييييييييييم  ِبيييييييييييييييييييَداِرمِ َوَأْغَضيييييييييييييييييييُب َأْن ُتْهَجيييييييييييييييييييى 

 



 

 

 

 

 

1

5  
15 

 15 ضريخلمعالي الشيخ عبد الكريم ا

، َفِإنَُّه ُيَقاُل ِلَصاِحِب َهَذا اْلَقْوِل: َبَة و ن كانت من اْلُمَغاَض  ِإنَّ ِتْلكَ  َأْ  آَنُف. َوَهَذا ِفيِه َنَظر 
َلْم َأْنَت َتُقوُل ْن َكاَن؟! وَ مَ  َعَلى نفة ْلبد َأْن ُيَخاِلَطَها اْلَغَضُب َوَذِلَك اْلَغَضُب َوِ ْن َدقَّ اْلنفة، فاْل 

ِه َوََل َعَلى َقْوِمِه!  َيْغَضْب َعَلى َربِ 
أن تكون بين غضب موجود، والمفاعلة األصل فيها العلى كل حال أصل المادة موجود الذي هو 

لى عصدر منهم ما يقتضي غضبه و يعني  في كالم المؤلف أنها بينه وبين قومه،  موتقد ،طرفين
 من طرٍف واحد.قول األخير إنها 

يل: معناه ق [87:ْْلَْنِبَياءا]سورة  {َفَظنَّ َأْن َلْن َنْقِدَر َعَلْيِه َفنادى ِفي الظُُّلماتِ }َقْوُلُه َتَعاَلى:  
ُ َعَليْ  ِه ِإْمَكاُن َأَلَّ َيْقِدَر َّللاَّ  ب  َعْنُه،َهَذا َقْول  َمْرُدود  َمْرُغو اَقَبِتِه. وَ ِه ِبُمعَ استزله ِإْبِليُ  َوَوَقَع ِفي َظنِ 
. ُرِوَ  َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبْيٍر َحَكاُه َعْنُه اْلَمْهَدوِ  ، َوالِْلَنَُّه ُكْفر   ِن اْلَحَسِن.عَ ثَّْعَلِبيُّ  ُّ

 نإبليس فوقع في ظنه إمكامعناه استزله  :وهنا يقول ،عظيمالشك في القدرة اإللهية ال شك أنه 
ن أوأمر أهله  ،بالقدرةالرجل من بني إسرائيل المسرف على نفسه شك و  ،أال يقدر هللا بمعاقبته

ا ، ثم يذروه في البحر في يوم شديد الريح؛ ألنه شك في قدرة هللا علي جمعه، ومع ذلك لميحرقوه
لكن مثل يونس البد من النظر  ،ه عذرا على عقلهواستيالئ هكان السبب هو الطغيان الخشية من

َنأِبَياء]سورة  {َأْن َلْن َنْقِدَر َعَلْيهِ َفَظنَّ }في معنى الظن  الظن؟ الظن ال شك أنه  إيش معنى [87:األأ
من أكذب الحديث، إلى أن  ليست على مرتبٌة واحدة وإنما هي متفاوتة، بدأ  من أن يكون  مادةٌ 

فالبد من [ 46:سورة البقرة] {الَِّذيَن َيُظنُّوَن َأنَُّهم مََُّلُقو َربِ ِهمْ }درجة الجزم واالعتقاد إلى يصل 
، إال ألمٍر استولى هالنظر في أصل مادة الظن، من يتصور في نبي أنه يشك في قدرة هللا علي

وغطاه، كما فعل في الرجل من بني إسرائيل، وعلى كل حال الكالم يبينه المؤلف إن على عقله 
   شاء هللا تعالى.

ْيِه. َظنَّ َأْن َلْن ُنَضيِ َق َعلَ فَ  َمْعَناُه: ُعَلَماءِ وذكر الثَّْعَلِبيُّ َوَقاَل َعَطاء  َوَسِعيُد ْبُن ُجَبْيٍر َوَكِثير  ِمَن الْ  
ْزَق ِلمَ } َقاَل اْلَحَسُن: ُهَو ِمْن َقْوِلِه َتَعاَلى: ُ َيْبُسُط الرِ  َضيِ ُق. [ َأْ  يُ 26رعد:]ال  {َيْقِدرُ وَ ْن َيشاُء َّللاَّ

 ْشَبُه ِبَقْوِل َسِعيٍد َواْلَحَسِن.[. ُقْلُت: َوَهَذا اْْلَ 7]الطَلق: {َوَمْن ُقِدَر َعَلْيِه ِرْزُقهُ }َوَقْوُلُه 
ال أ) بمعاقبته هعليأال يقدر هللا  وقع في ظنه إمكانو إبليس استزله  أي الكالم األول الذي رده

أما أنه يستدرجه ويستزله  ؟لكن هل يكون هذا باستزالل الشيطان ،أي ال يضيق عليه (يقدر عليه
سعيد إن صح على المعنى  ولنركب كالم الحسن المنقول عنه  ،حتى يظن أنه ال يضيق عليه

قول وهذا األشبه بقول سعيد والحسن، استزله إبليس فوقع في ظنه إمكان أن ال يقدر هللا  ،األخير
، لكنه لهيةوإنما هو القدرة المعروفة القدرة اإل ،واضح أنه ليس من باب التضييق ،عليه بمعاقبته

َفَظنَّ َأْن َلْن َنْقِدَر }( لن نقدر)أو تأويل  (الظن)عنه فالبد من تأويل  ال شك أنه قول مرغوبٌ 
َنأِبَياء]سورة  {َعَلْيِه َفنادى ِفي الظُُّلماتِ  الظلمات، فظن أن ال نضيق عليه فنادى في  [87:األأ

ظلمات بعضها فوق مثال  في الليل اإلنسان لما يكون في الظلمات في جوف الحوت في البحر 
عليه –، ويونساضيق عليه، ضيقت عليه حياته في هذ هإيش الذي يغلب على ظنه؟ أن ،بعض
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وقوة ارتباطه  -جل وعال-لن يضيق عليه؛ لقوة صلته باهلل هأن غلب على ظنه بل جزم -السالم
 على هذا يكون المعنى صحيح.و ، به
. َرُه اْلَماَوْرِد ُّ َواْلَمهْ ٍس ِفيَما َذكَ ِن َعبَّاَوَقَدَر َوُقِدَر َوَقَتَر َوُقِتَر ِبَمْعًنى، َأْ  ُضيِ َق َوُهَو َقْوُل ابْ   َدِو ُّ

 ْيِه ِباْلُعُقوَبِة، َقاَلهُ ْقِضَي َعلَ  نَ َأْن َلنْ  َوِقيَل: ُهَو ِمَن اْلَقَدِر الَِّذ  ُهَو اْلَقَضاُء َواْلُحْكُم، َأْ  َفَظنَّ 
ِة. َوُرِوَ  َعْن َأِبي اَِلْسِتَطاعَ ْدَرِة وَ ُدوَن اْلقُ  َقَتاَدُة َوُمَجاِهد  َواْلَفرَّاُء. َمْأُخوذ  ِمَن القدر وهو الحكم
 {ْن َلْن َنْقِدَر َعَلْيهِ َفَظنَّ أَ }: -ل  زَّ َوجَ عَ - اْلَعبَّاِس َأْحَمَد ْبِن َيْحَيى َثْعَلٍب، َأنَُّه َقاَل ِفي َقْوِل َّللاَِّ 

َخْيَر َيْقِدُرُه َقْدًرا،  َلَك الْ ُل ِمْنُه: َقَدَر َّللاَُّ ُهَو ِمَن التَّْقِديِر َلْيَ  ِمَن اْلُقْدَرِة، ُيَقا  [87:اْْلَْنِبَياء]سورة 
ُ َلَك اْلَخْيَر.  ِبَمْعَنى َقَدَر َّللاَّ

 طالب:..........
 شهرته بثعلب أكثر من شهرته بكنيته واسمه.هو معروف، معروف 

 : ما السبب يا شيخ؟طالب
، مثل ما لقب غندر للمشاغبة قيل له: غندر، يمكن لو عنده شيء من الحيل ألدنى سبب

أنه إماٌم ثقة، من وما يمنع أن يكون هذا مع  ،التصرف وسرعته خفة خفةالالشرعية، شيء من 
 ثقات اللغويين.

: َوَأْنَشدَ      ثْعلب 
 عَ اِجييييييييييَفَلْيَسييييييييييْت َعِشيييييييييييَّاُت اللِ ييييييييييَوى ِبَروَ 

 
ييييييييَلمُ    رُ نَّْضيييييييي الَلَنييييييييا َأَبييييييييًدا َمييييييييا َأْوَرَق السَّ

 
َمييييييييياُن الَّيييييييييذِ   َضيييييييييىمَ   َوََل َعاِئيييييييييد  َذاَك الزَّ

 
ييييييكْ اَك َتَباَرْكييييييَت َمييييييا َتْقييييييِدُر َيَقييييييْع َوَليييييي   رُ لشُّ

 
 اُء. اْلُعَلمَ َهَذْيَن التَّْأِويَلْينِ َيْعِني َما َتْقِدُرُه َوَتْقِضي ِبِه َيَقُع. َوَعَلى 

 طالب:..........
ليأتي البيت على المعنى  ،قدر إال على حمل على معنى التقدير وهوالقضاءأتي يقدر بمعنى يُ ت

َلْن  َفَظنَّ َأنْ }ر ويكون معنى يقدر ُيقدمن أجل أن يكسر البيت  ؛، فيمشي يقدرالذي ذكره األخير
َنأِبَياء]سورة  {َنْقِدَر َعَلْيهِ   .اد  ، ويكون التخفيف والتشديد واحعليهأي ُنقدر  [87:األأ

  :  ِبَضمِ  النُّونِ  [87:ْنِبَياءاْْلَ ]سورة  ْيِه{َر َعلَ د ِ َفَظنَّ َأْن َلْن ُنق}َوَقَرَأ ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز َوالزُّْهِر ُّ
اِل ِمَن التَّْقِديِر. َوَحَكى َهِذِه اْلِقَراَءَة اْلَماَورْ  َمْيٍر اٍس. َوَقَرَأ ُعَبْيُد ْبُن عُ  اْبِن َعبَّ ِد ُّ َعنِ َوَتْشِديِد الدَّ

ًدا َعَلى اْلِفْعِل ِبَضمِ  اْلَياِء ُمشَ   [87:اْْلَْنِبَياء]سورة  {َر َعَلْيهِ َأْن َلْن ُيقد  }َوَقَتاَدُة َواْْلَْعَرُ :  دَّ
اٍء ِبيَ  (ُيْقَدُر َعَلْيهِ ) ْيًضا:أَ ُن َعبَّاٍس َسُن َوابْ اْلَمْجُهوِل. َوَقَرَأ َيْعُقوُب َوَعْبُد َّللاَِّ ْبُن َأِبي ِإْسَحاَق َواْلحَ 

ًفا َعَلى اْلِفْعِل اْلَمْجُهوِل. َوَعِن  اِل ُمَخفَّ  َأْن َلْن َنْقِدَر َفَظنَّ } ْيًضا:أَ ْلَحَسِن اَمْضُموَمٍة َوَفْتِح الدَّ
الِ ِبَفْتِح النُّوِن وَ  {َنْقِدرَ } . اْلَباُقونَ [87:اْْلَْنِبَياء]سورة  {َعَلْيهِ   ْقِديِر. ِبَمْعَنى التَّ  َوُكلُّهُ  ،َكْسِر الدَّ
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َلُهَما اْلُعَلَماُء ِفي َقْوِل الرَّ  َذا َماَت إِ َمْل َخْيًرا َقطُّ ِْلَْهِلِه ِذ  َلْم َيعْ ُجِل الَّ ُقْلُت: َوَهَذاَن التَّْأِويََلِن َتَأوَّ
ُ َعَليَّ »َفَحَرُقوُه  ِ َلِ ْن َقَدَر َّللاَّ ِل َيكُ اْأِويِل َفَعَلى التَّ  ،اْلَحِديثَ  «َفَوَّللاَّ ِ ْن َضيََّق وُن َتْقِديُرُه: َوَّللاَِّ لَ ْْلَوَّ

ُ َعَليَّ َوَباَلَغ ِفي محاسبتي وجزاني َعَلى ُذُنوِبي َلَيُكوَننَّ َذِلكَ   ْحَرَق ِبِإْفَراِط َخْوِفِه. َمَر َأْن يُ أَ ، ُثمَّ َّللاَّ
ِمِه َب ُكلَّ ِذ  ُجْرٍم َعَلى ُجرْ َأْن ُيَعذ ِ  َقَضاِئهِ َوَعَلى التَّْأِويِل الثَّاِني: َأْ  َلِ ْن َكاَن َسَبَق ِفي َقَدِر َّللاَِّ وَ 

ُبُه أَ  ُ َعَلى ِإْجَراِمي َوُذُنوِبي َعَذاًبا ََل ُيَعذِ  َبنِ ي َّللاَّ جَ يَن َغْيِر . َوَحِديثُ َن اْلَعاَلمِ َحًدا مِ َلُيَعذِ  ُه اْْلَِئمَُّة ُه َخرَّ
ًدا. َوَقْد جَ  ُجُل َكاَن ُمْؤِمًنا ُمَوحِ   َلْم َيْعَمْل َخْيًرا ِإَلَّ » ْعِض ُطُرِقهِ اَء ِفي بَ ِفي اْلُمَوطَِّأ َوَغْيرِِه. َوالرَّ

 .«التَّْوِحيدَ 
 ألن الشرك ال يغفر.

 طالب:..........
 في الصحيح.

ُ َتَعاَلى: ِلَم َفَعْلَت َهَذا؟ َقاَل: ِمْن خَ   . وَ  ْشَيِتكَ َوَقْد َقاَل ِحيَن َقاَل َّللاَّ  اْلَخْشَيُة ََل َتُكوُن ِإَلَّ َيا َربِ 
ُ َتَعاَلى: ٍق، َقاَل َّللاَّ َ ِمْن عِ } ِلُمْؤِمٍن ُمَصدِ  نَّ [. َوَقْد ِقيَل: إِ 28:]فاطر {ُعَلماءُ باِدِه الْ ِإنَّما َيْخَشى َّللاَّ

، َفَحَذَف أَ اَِلْسِتفْ  [87:اْْلَْنِبَياء]سورة  {َفَظنَّ َأْن َلْن َنْقِدَر َعَلْيهِ } َمْعَنى ِلَف َهاُم َوَتْقِديُرُه: َأَفَظنَّ
َبْعَضُهْم ُن َسِعيٍد: َأنَّ بْ ِضي ُمْنِذُر َكى اْلَقاَأُبو اْلُمْعَتِمِر. َوحَ اًزا، َوُهَو َقْوُل ُسَلْيَماَن اَِلْسِتْفَهاِم ِإيجَ 

 . باْللف( أفظن) قرأ:
]سورة  {لظَّاِلِمينَ اي ُكْنُت ِمَن َنَك ِإن ِ َفنادى ِفي الظُُّلماِت َأْن ََل ِإلَه ِإَلَّ َأْنَت ُسْبحا} َقْوُلُه َتَعاَلى:

 ِفيِه َمْسَأَلَتاِن:  [87:اْْلَْنِبَياء
ْخَتَلَف اْلُعَلَماُء ِفي َجْمِع ا  [87:اْْلَْنِبَياء]سورة  {َفنادى ِفي الظُُّلماتِ } َقْوُلُه َتَعاَلى: اْْلُوَلى:

، َوُظْلَمُة للَّْيِل، َوُظْلَمُة اْلَبْحرِ : ُظْلَمُة اَقَتاَدةُ الظُُّلَماِت َما اْلُمَراُد ِبِه، َفَقاَلْت ِفْرَقة  ِمْنُهُم اْبُن َعبَّاٍس وَ 
َثَنا ُيوُسفُ  ْنَيا َحدَّ  ْبُن ُموَسى َعْن ِإْسَراِئيلَ  ْيُد َّللاَِّ َثَنا ُعبَ ْبُن ُموَسى َحدَّ  اْلُحوِت. َوَذَكَر اْبُن َأِبي الدُّ
َثَنا َعْبُد َّللاَِّ  :َعْن َأِبي ِإْسَحاَق َعْن َعْمِرو ْبِن َمْيُموٍن َقالَ  ْيِت اْلَماِل َقاَل: َلمَّا بَ ْسُعوٍد ِفي مَ  ْبُن َحدَّ

ََلمُ - اْبَتَلَع اْلُحوُت ُيوُنَ   َتْسِبيَح اْلَحَصى  َسِمَع ُيوُنُ  ْْلَْرِض، فَ اَأْهَوى ِبِه ِإَلى َقَراِر  -َعَلْيِه السَّ
َلَّ إِ َأْن ََل ِإلَه } ِة اْلَبْحرِ ْيِل، َوُظْلمَ ِة اللَّ َفَناَدى ِفي الظُُّلَماِت ُظُلَماٍت َثََلٍث: ُظْلَمِة َبْطِن اْلُحوِت، َوُظْلمَ 

 {َنَبْذناُه ِباْلَعراِء َوُهَو َسِقيم  فَ } [87:اْْلَْنِبَياء]سورة  {ِمينَ َأْنَت ُسْبحاَنَك ِإنِ ي ُكْنُت ِمَن الظَّالِ 
.145]الصافات: ْم َساِلُم ْبُن َأِبي ْرَقة  ِمْنهُ َوَقاَلْت فِ  [ َكَهْيَ ِة اْلَفْرِخ اْلَمْمُعوِط الَِّذ  َلْيَ  َعَلْيِه ِريش 

َل. اْلَجْعِد: ُظْلَمُة اْلَبْحِر، َوُظْلَمُة ُحوٍت اْلَتَقمَ   َر ِبالظُُّلَماِت َعْن َجْوفِ ْن ُيَعبَّ َوَيِصحُّ أَ  اْلُحوَت اْْلَوَّ
ْلَمة  َفَجْمُعَها ظُ [ َوِفي ُكلِ  ِجَهاِتِه 10]يوسف: {في غيابات الجب} اْلُحوِت اْلول فقط، كما قال:

 َساِئغ . 
: َأنَُّه َيْحَتِمُل َأْن ُيَعبََّر ِبالظُُّلَماتِ  ِة، َوُظْلَمِة َوَذَكَر اْلَماَوْرِد ُّ دَّ  َعْن ُظْلَمِة اْلَخِطيَ ِة، َوُظْلَمِة الشِ 

َ تَ  ََل ُتْؤِذ ِمْنُه َشْعَرًة َفِإنِ ي َجَعْلُت َبْطَنَك ِسْجَنُه َوَلْم " َعاَلى َأْوَحى ِإَلى اْلُحوِت:اْلَوْحَدِة. َوُرِوَ : َأنَّ َّللاَّ
ََلمُ َعلَ  -َأْجَعْلُه َطَعاَمَك" َوُرِوَ : َأنَّ ُيوُنَ   َسَجَد ِفي َجْوِف اْلُحوِت ِحيَن َسِمَع َتْسِبيَح  -ْيِه السَّ
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َثَنا ْنَيا َحدَّ ابن  ِزيَد اْلَعْبِد ُّ حدثنا إسحاقاْلَعبَّاُس ْبُن يَ  :اْلِحيَتاِن ِفي َقْعِر اْلَبْحِر. َوَذَكَر اْبُن َأِبي الدُّ
َثَنا َجْعَفُر ْبُن ُسَلْيَماَن َعْن َعوْ  :ِإْدِريَ   ٍف َعْن َسِعيِد ْبِن َأِبي اْلَحَسِن َقاَل: َلمَّا اْلَتَقَم اْلُحوُت َحدَّ
ََلمُ - ُيوُنَ   َل ِرْجَلْيِه َفِإَذا ُهَو َلْم َيُمْت َفَقاَم ِإَلى َعاَدِتِه ُيَصلِ ي  -َعَلْيِه السَّ َظنَّ َأنَُّه َقْد َماَت َفَطوَّ

".َواتََّخْذُت َلَك َمْسِجًدا " َفَقاَل ِفي ُدَعاِئِه:  َحْيُث َلْم َيتَِّخْذُه َأَحد 
 ؟ما خرجهتخريجه  ،الدنيا أبي ابن عن ما في أحٍد صلى في بطن حوت غيره إن صح الخبر

 طالب:..........
 األعرابي معروف ثقة. ةعوف بن أبي جميل

 طالب:..........
 .هللا المستعان

ُ َعَلْيهِ - اَل َأُبو اْلَمَعاِلي: َقْوُلهُ َوقَ   ُلو ََل » :-َوَسلَّمَ  َصلَّى َّللاَّ اْلَمْعَنى  «ُنَ  ْبِن َمتَّىِني َعَلى ُيو  ُتَفضِ 
وِت. ِر اْلَبْحِر ِفي َبْطِن اْلحُ عْ قَ َوُهَو ِفي   ِمْنُه،َفِإنِ ي َلْم َأُكْن َوَأَنا ِفي ِسْدَرِة اْلُمْنَتَهى ِبَأْقَرَب ِإَلى َّللاَِّ 

 َلْيَ  ِفي ِجَهٍة.  َوَهَذا يدل على أن البار  سبحانه وتعالى
ي جهة ف -ل وعالج- هذا الكالم ليس بالصحيح ال من أبي المعالي وال من المفسر الذي أقره هللا

َماء} وأدلة العلو قطعية من الكتاب والسنة ،العلو د المقصو [ 17:سورة الملك] {َأِمنُتم مَّن ِفي السَّ
   أنه في جهة العلو، وكونه ليس بجهة هذا ليس بصحيح.

َم َهَذا اْلَمْعَنى ِفي ْبحاَنَك ِإنِ ي ُكْنُت ِمَن َلَّ َأْنَت سُ  ِإلَه إِ َأْن ََل }. [اْْلَْعَرافِ ]َو  [اْلَبَقَرةِ ] َوَقْد َتَقدَّ
ْبِر َعَليْ  ُمَداَوَمِة َقْوِمِه َواُيِريُد ِفيَما َخاَلَف ِفيِه ِمْن َتْركِ  [87:اْْلَْنِبَياء]سورة  {الظَّاِلِمينَ  ِهْم. لصَّ

وُز َأْن نَّ اْْلَْنِبَياَء ََل َيجُ ْلَِ  ؛ ُعُقوَبةً َن َّللاَِّ َوِقيَل: ِفي اْلُخُروِ  ِمْن َغْيِر َأْن ُيْؤَذَن َلُه. َوَلْم َيُكْن َذِلَك مِ 
  َذِلَك َتْمِحيًصا.ُيَعاَقُبوا، َوِ نََّما َكانَ 

 ،ومن مقتضى العصمة أن ال يصدر ما يستحق أن يعاقب عليه ،ألن من مقتضى النبوة العصمة
 تمحيص. هلكن ،األولى والمكروه الذي ليس فيه عقاب في األصل هوإنما يصدر خالف

ْبَياِن، َذَكَرُه الْ   ُب َمْن ََل َيْسَتِحقُّ اْلِعَقاَب َكالصِ  . َوِقيَل:َماَوْردِ َوَقْد ُيَؤدَّ ي ِلِميَن ِفي ُدَعائِ ِمَن الظَّا  ُّ
 َعِن  َربَّهُ  ِفي َمْعَناُه: َنزَّهَ اْلَواِسِطيُّ  . َوَقالَ َعَلى َقْوِمي ِباْلَعَذاِب. َوَقْد َدَعا ُنوح  َعَلى َقْوِمِه َفَلْم ُيَؤاَخذْ 

ا َربَّنا َظَلْمن} َوَحوَّاَء: ا َقْوُل آَدمَ ْثُل َهذَ الظُّْلِم َوَأَضاَف الظُّْلَم ِإَلى َنْفِسِه اْعِتَراًفا َواْسِتْحَقاًقا. َومِ 
َبَب ِفي َوْضِعِهَما َأْنُفَسُهَما فِ 23]اْلعراف: {َأْنُفَسنا  ِزََل ِفيِه. نْ ِضِع الَِّذ  أُ ي َغْيِر اْلَموْ [ ِإْذ َكاَنا السَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - َرَوى َأُبو َداُوَد َعْن َسْعِد ْبِن َأِبي َوقَّاٍص َعِن النَِّبي ِ  الثَّاِنَيُة: َقاَل:  -َصلَّى َّللاَّ
َلْم َيْدُع  {الظَّاِلِمينَ َأْن ََل ِإلَه ِإَلَّ َأْنَت ُسْبحاَنَك ِإنِ ي ُكْنُت ِمَن } ُدَعاُء ِذ  النُّوِن ِفي َبْطِن اْلُحوتِ »

َوَقْد ِقيَل: ِإنَُّه اْسُم َّللاَِّ اْْلَْعَظُم. َوَرَواُه َسْعد  َعِن  «َقطُّ ِإَلَّ اْسُتِجيَب َلهُ  ءِبِه َرُجل  ُمْسِلم  ِفي شي
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  -النَِّبي ِ  ُ ِلَمْن َدَعاُه َأْن ُيِجيَبُه َكَما  -َصلَّى َّللاَّ َوِفي اْلَخَبِر: ِفي َهِذِه اْْلَيِة َشَرَط َّللاَّ

َوَلْيَ    [88:اْْلَْنِبَياء]سورة  {َوَكذِلَك ُنْنِجي اْلُمْؤِمِنينَ } َأَجاَبُه َوُيْنِجَيُه َكَما َأْنَجاُه، َوُهَو َقْوُلُه:
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 [87:اْْلَْنِبَياء]سورة  {ِإنِ ي ُكْنُت ِمَن الظَّاِلِمينَ } َمْضُموُن َقْوِلِه: َوِ نََّما ُهوَ  ،َهاُهَنا َصِريُح ُدَعاءٍ 
 َفاْعَتَرَف ِبالظُّْلِم َفَكاَن َتْلِويًحا.

 وهذه دعاء. ،تلويح بالعفو عن هذا الظلم والمغفرة
 طالب:..........

بحاله  -ل وعالج- التعريض أكمل من الطلب المباشر من باب العلم بالحال، من باب علم هللا
 وهذا يكفي عن السؤال، ال شك أن هذا أليق بهم.

 طالب:..........
 شدة الرغبة إليه جاء.و  -جل وعال- على كل حال بحسب ما يقر في قلب العبد من تعظيم هللا

ِهْم ِبَما َسَبَق  ْ  ُنَخلِ ُصُهمْ أَ   [88:اْْلَْنِبَياء]سورة  {َوَكذِلَك ُنْنِجي اْلُمْؤِمِنينَ }َقْوُلُه َتَعاَلى:   ِمْن َهمِ 
  {ِإلى َيْوِم ُيْبَعُثونَ   ِفي َبْطِنهِ َلَلِبثَ  *َفَلْوَل َأنَُّه كاَن ِمَن اْلُمَسبِ ِحينَ } ِمْن َعَمِلِهْم. َوَذِلَك َقْوُلُه:

عبده، رعى له حق ت ِلَعْبِدِه يون  -َعزَّ َوَجلَّ - [ َوَهَذا ِحْفظ  ِمَن َّللاَِّ 144، 143]الصافات:
اْلُحوَت َأيَّاًما  ُذو النُّونِ  : َصِحبَ وحفظ ذمام َما َسَلَف َلُه ِمَن الطَّاَعِة. َوَقاَل اْْلُْسَتاُذ َأُبو ِإْسَحاقَ 

ْنَدُه! عِ ِعيَن َسَنًة َيْبُطُل َهَذا بْ  َعَبَدُه سَ  ِبَعْبدٍ ُذو النُّوِن، َفَما َظنُّكَ  :َقََلِئَل َفِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة ُيَقاُل َلهُ 
 ِن اْلُحوِت. َأْ  ِمْن َبطْ  [88:اْْلَْنِبَياء]سورة  {ِمَن اْلَغم ِ } ََل ُيَظنُّ ِبِه َذِلَك.

َراَءُة اْلَعامَِّة ِبُنوَنْيِن ِمْن َأْنَجى قِ  [88:اْْلَْنِبَياء]سورة  {َوَكذِلَك ُنْنِجي اْلُمْؤِمِنينَ }َقْوُلُه َتَعاَلى: 
يَ ): ُيْنِجي. َوَقَرَأ اْبُن َعاِمرٍ  دَ  (ُنجِ  َعَلى اْلِفْعِل اْلَماِضي  يِن اْلَياءِ ٍة َوَتْسكِ ِبُنوٍن َواِحَدٍة َوِجيٍم ُمَشدَّ

َي النََّجاُء اْلُمْؤِمِنيَن، َكمَ  ًدا ِبَمْعَنى ضرب الضرب : ُضِرَب َزيْ ا َتُقولُ َوِ ْضَماِر اْلَمْصَدِر َأْ  َوَكَذِلَك ُنجِ 
 :ا وأنشدزيدً 

 ْلييييييٍب َو كَ َوَلييييييْو َوَلييييييَدْت ُقَفْيييييييَرُة  َجييييييرْ 
 

 َبيييييييييييياَلُسييييييييييييبَّ ِبييييييييييييَذِلَك اْلَجييييييييييييْرِو اْلِكََل  
 

بُّ ِبَذِلَك اْلَجْرِو.   َأَراَد َلُسبَّ السَّ
 .تسب بسبب هذا الجرو ولدت جرو كلب كان كل الكالبلو  قفيرة هذه أم الفرذدق 

ُك ا َوَسَكَنْت َياُؤهُ  َوَذُروا ما بقي من } :َسنُ َقَرَأ اْلحَ وَ ْلَياَء. َعَلى ُلَغِة َمْن َيُقوُل َبِقَي َوَرِضَي َفََل ُيَحرِ 
 :َشدَ [ اْسِتْثَقاًَل ِلَتْحِريِك َياٍء َقْبَلَها َكْسَرة . َوَأنْ 278]البقرة: {الربا

ييييييييييَر الشيييييييييييب لمتييييييييييي تحميييييييييييرا  َخمَّ
 

 ايييييييييرَ اْلَبعِ َوَحييييييييَدا ِبييييييييي ِإَلييييييييى اْلُقُبييييييييوِر  
 

 اَميييييييْت قَ   ِشيييييييْعِر  ِإَذا اْلِقَياَميييييييةُ  َلْييييييييتَ 
 

 ايرَ َوُدِعييييييييي ِباْلِحَسيييييييياِب َأْيييييييييَن اْلَمِصيييييييي 
 

َن اْلَياَء ِفي ُدِعَي اْسِتْثَقاًَل ِلَتْحِريِكَها َوَقْبَلَها كسرة وفاعل حدا المشيب، أ  وحدا المشيب  َسكَّ
ُهَو. َهَذا َتْأِويُل اْلَفرَّاِء َوَأِبي ُعَبْيٍد َوَثْعَلٍب ِفي َتْصِويِب َهِذِه اْلَبِعيَر، َلْيَت ِشْعِر  اْلَمِصيُر َأْيَن 

اُ  َوَقاُلوا: ُهَو َلْحن   ِْلَنَُّه َنَصَب اْسَم َما َلْم ُيَسمَّ َفاِعُلُه، َوِ نََّما  ؛اْلِقَراَءِة. َوَخطََّأَها َأُبو َحاِتٍم َوالزَّجَّ
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َي اْلُمْؤِمُنوَن. ْرُب  ُيَقاُل: ُنجِ  اِلُحوَن. َوََل َيُجوُز ُضِرَب َزْيًدا ِبَمْعَنى ُضِرَب الضَّ َم الصَّ َكَما ُيَقاُل: ُكرِ 
ْرِب. َوََل َيُجوُز َأْن ُيْحَتجَّ ِبِمْثِل َذِلَك اْلَبْيِت  ؛ِْلَنَُّه ََل َفاِئَدَة فيه ؛َزْيًدا ِإْذ َكاَن َضْرب  َيُدلُّ َعَلى الضَّ

َوُهَو َأنَُّه َأْدَغَم النُّوَن ِفي اْلِجيِم.  ،-َوَقاَلُه اْلُقَتِبيُّ  -اَلى. َوِْلَِبي ُعَبْيٍد َقْول  آَخرُ َعَلى ِكَتاِب َّللاَِّ َتعَ 
اُس: َوَهَذا اْلَقْوُل ََل َيُجوُز ِعْنَد َأَحٍد ِمَن النَّْحِويِ ينَ  ِلُبْعِد َمْخَرِ  النُّوِن ِمْن َمْخَرِ  اْلِجيِم َفََل  ؛النَّحَّ

اَء ِباْلَحَسَنةِ ) [89]سورة النمل: {َمْن جاَء ِباْلَحَسَنةِ } ِفيَها، َوََل َيُجوُز ِفيُتْدَغُم   .(َمجَّ
 .لبعد المخرجين ؛وهذا ال يقول به أحد ؛تدغم النون بالجيم على حد زعمهم

اُس: َوَلْم َأْسَمْع ِفي َهَذا َأْحَسَن ِمْن شي  اَن. َقاَل: اْْلَْصُل ْبِن ُسَلْيمَ   َعِلي ِ َسِمْعُتُه ِمنْ  ءَقاَل النَّحَّ
ِن، َدى التَّاَءيْ ِهَما َكَما ُتْحَذُف ِإحْ َِلْجِتَماعِ  ؛َفُحِذَف ِإْحَدى النُّوَنْينِ   [88:اْْلَْنِبَياء]سورة  {ُنْنِجي}
ُقوا}: -َعزَّ َوَجلَّ - ْجِتَماِعِهَما َنْحَو َقْوِلهِ َلِ  ُقوا. َوَقَرَأ ُمَحمَُّد [ َواْْلَ 103:]آل عمران {َوَل َتَفرَّ ْصُل َتَتَفرَّ

َمْيَقِع َوَأُبو اْلَعاِلَيِة: ى اْلُمْؤِمِنينَ ) ْبُن السَّ ُ المؤ   َنجَّىَأ ْ  (َوَكَذِلَك َنجَّ  .منين، وهي حسنةَّللاَّ
جل -هلل اوإن كان مجرد خبر عن الحال وتمجيد   هو دعاء هذا له ولغيره كل من دعا بهذا الدعاء

نه لما مألنها متضمنة مجرد إفراد الحال الفائدة  ؛إنها دعوة «إنها دعوة أخي ذي النون » :-وعال
 .مينفإذا فعل إنه من الظال ،معنى هذا؟ معناه يسأل ما ،أنا فقير :يأتي شخص ويقول لك


